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 Šv. Kazimiero relikvijorius, 
1637 m. dovanotas Šv. Kazimiero bažnyčiai

Viršelyje – t. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.  

Nei Ta vo vei do ne ma čiau, 
Nei Ta vo amžiaus drums to,
Tik kro ni kų la pus var čiau,
Lie čiau tik že mės grums tą.

Ku riuo Ry tai ir Va ka rai
Vis ne pa si da li jo.
Tu pir mas aiškiai su pra tai –
Ne tiek mums rei kia švi no,

Ne tiek gin kluo tų sam di nių,
Ne tiek su krau to iždo,
Kiek Ta vo rū bo ašu tų
Už kal tes bo čių liz do.

Kiek Ta vo kur pių, pri ber tų
Slap čia dy giau sio žvirgž do. –
Nei Ta vo bruo žų, nei daik tų,
Tik lyg gir dėt, kaip girgž da

Su try nę kru vi nas pūs les
Tos Pa ne rių smil te lės.
Ir taip su si kal ba me mes, 
Ir am žių šy das ke lias.

Kun. Ro ber tas Gri gas-Ra sū nas  

Šv. Kazimierui, neturto karžygiui
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Provincijolo þodis

	 Die	vo	 gy	ve	ni	mą	 tarp	mū	sų	 ir	mū	sų	
gy	ve	ni	mą	 su	Die	vu	 bei	 vie	nų	 su	 ki	tais	
krikš	čio	nys	 va	di	na	Die	vo	 ka	ra	lys	te.	 Jė
zus	daž	nai	Evan	ge	li	jo	se	kal	ba	apie	Die	vo	
ka	ra	lys	tės	 tik	ro	vę,	 apie	 jos	 bu	vi	mo	 tarp	
mū	sų	žen	klus.	Ei	da	mi	sa	vo	gy	ve	ni	mo	bei	
ti	kė	ji	mo	ke	liu	ir	ieš	ko	me	tos	tik	ro	vės.	O	
ji	tik	rai	at	ran	da	ma.
	 Ti	kiu,	kad	tie,	ku	rie	skai	tys	jau	penk	tą	jį	
„Laiš	kų	bi	čiu	liams“	nu	me	rį,	ja	me	ir	gi	ras	
Die	vo	ar	tu	mo	žen	klų,	at	pa	žins,	kad	Jis	yra	
kar	tu	su	mu	mis	–	juk	mes,	ben	drau	jan	tys	su	
ju	mis	per	šį	lei	di	nį,	ra	šo	me	tai,	ką	pa	tys	iš
gy	ve	na	me	ir	kuo	no	ri	me	pa	si	da	ly	ti	su	ki	tais.	
Vi	lia	mės,	kad	tas	pa	si	da	li	ji	mas	pa	ska	tins	ir	
jus	steng	tis	su	pras	ti,	kaip	Die	vas	vei	kia	jū	sų	
ap	lin	ko	je	ir	per	jū	sų	pa	šau	ki	mą,	pa	dės	iš
girs	ti	Vieš	pa	ties	kvie	ti	mą	ben	dra	dar	biau	ti	
ku	riant	Jo	ka	ra	lys	tę	že	mė	je.
	 Džiau	giuo	si,	kad	jė	zui	to	pa	šau	ki	mas	
įsi	pi	na	 į	pa	šau	ki	mų	įvai	ro	vę	Baž	ny	čio	je	
ir	ją	pa	pil	do.	Vis	la	biau	at	sklei	džiu,	kaip	
per	ig	na	ciš	ką	jį	dva	sin	gu	mą	Die	vas	kvie
čia	 žmo	nes	 prie	 sa	vęs	 bei	 ska	ti	na	mus	
bū	ti	ar	čiau	vie	niems	ki	tų.	Ka	dan	gi	jė	zui	tų	
apaš	ta	li	niai	dar	bai,	ku	riuos	Lie	tu	vo	je	 jie	

T. Al do nAs Gu dAi Tis, sJ

nu	vei	kia	 kar	tu	 su	 ben	dra	dar	biais,	 ne	tu	ri	
ko	kių	nors	prag	ma	tiš	kų	tiks	lų,	į	juos	įsi
trau	kę	žmo	nės	 ir	pa	tys	gau	na	pe	no	sa	vo	
sie	lai,	 nes	 va	do	vau	da	mie	si	 ig	na	ciš	ką	ja	
cha	riz	ma	ieš	ko	bū	dų,	kaip	ki	tiems	pa	dė	ti	
at	ras	ti	gy	ve	ni	mo	pras	mę	–	pa	žin	ti	Die	vą,	
ei	ti	į	Jį	ir	į	žmo	nes.
	 Per	pas	kutinią	sias	sa	vai	tes	ke	le	tas	su
tik	tų	žmo	nių	man	pa	liu	di	jo,	kaip	au	ga	jų	
ti	kė	ji	mas.	Liau	da	 džiaugėsi,	 kad	 ga	lė	jo	
mo	ky	tis	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je,	nes	ten	su	ra
do	daug	drau	gų	ir	iš	mo	ko	mels	tis.	Kris	ti	na	
ir	Rū	ta	pasakojo,	kad	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	je	
iš	es	mės	pri	ar	tė	jo	prie	Die	vo.	Merginos	la
bai	no	rė	tų,	kad	ir	jų	tė	ve	liai	sa	vo	gy	ve	ni	me	
at	ras	tų	gy	vo	jo	Die	vo	vei	ki	mą,	Jį	pa	tir	tų.	
Po	ra	stu	den	tų	skau	tų	at	ėjo	 į	Vil	niaus	šv.	
Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čią	pra	šy	ti	 pa	tal	pų,	 nes	
tu	ri	mo	se	ne	su	tel	pa,	mat	kar	tais	su	si	ren	ka	
iki	tri	jų	šim	tų	žmo	nių.	
	 Daug	žmo	nių,	dalyvaujančių	re	ko	lek
ci	jose	 kas	die	nia	me	 gy	ve	ni	me,	 juos	 pa
ly	din	tiems	 tė	vams	 jė	zui	tams	 liudija	apie	
nau	ją	Die	vo	pa	ty	ri	mą	 ir	 iš	gy	ve	ni	mą	per	
re	ko	lek	ci	jas,	apie	no	rą	ir	ki	tiems	per	duo	ti	
Die	vo	ieš	ko	ji	mo	džiaugs	mą.

Kartu
kurti 
Dievo
karalystę



3

Provincijolo þodis

3

	 Su	pran	ta	ma,	Vieš	pats	vei	kia	ne	tik	per	
šv.	Ig	na	co	dva	sin	gu	mą.	To	vei	ki	mo	ženk
lus	ga	li	ma	at	pa	žin	ti	ir	kas	die	ny	bė	je	–	per	
nau	ją	krikš	čio	niš	ką	in	ter	ne	ti	nį	lei	di	nį,	per	
jau	nų	vai	ki	nų	bei	mer	gi	nų	ap	si	spren	di	mą	
rink	tis	 vie	nuo	li	nį	 gy	ve	ni	mą	 ar	ma	tant,	
kaip	stip	rė	ja	įvai	rūs	pa	sau	lie	čių	ju	dė	ji	mai,	
kaip	 pa	sau	lie	čiai	 pri	si	i	ma	 vis	 dau	giau	
at	sa	ko	my	bės	Baž	ny	čio	je.	Ne	ga	li	ma	ne
pa	ste	bė	ti,	kad	Die	vo	ka	ra	lys	tė	 jau	 tik	rai	
yra	tarp	mū	sų!	
	 Tad	 ra	gi	ni	 sa	ve	 ir	 sten	gie	si	 pa	drą
sin	ti	ki	tą:	„Ne	bi	jok	su	mei	le	tą	ka	ra	lys
tę	kur	ti.	Ne	pa	si	duok	ne	vil	čiai.	Bet	koks	
ta	vo	 liu	di	ji	mas	–	mal	da,	 šyp	se	na	vei	de,	
ki	tam	lin	kint	ge	ro	ar	jį	pa		svei	ki	nant	vien	
dėl	to,	kad	jis	yra,	–	ta	vo	in	dė	lis	į	Die	vo	
ka	ra	lys	tės	kū	ri	mą	že	mė	je.	Gal	ne	iš	kar	to	
pa	ste	bi	mas,	bet	la	bai	rei	ka	lin	gas,	nes	kar	tu	
mes	ku	ria	me	re	gi	mą	Die	vo	ka	ra	lys	tę“.
	 Vie	nas	at	si	ver	tė	liu	sa	ve	va	di	nęs	žmo
gus	 jė	zui	tų	 in	ter	ne	to	 sve	tai	nės	 fo	ru	me	
kė	lė	klau	si	mą:	„Ar	ga	li	žmo	gus,	pa	ty	ręs	
mei	lę,	 rink	tis	ne	apy	kan	tą;	pažinęs	 tie	są,	
vėl	są	mo	nin	gai	ieš	ko	ti	abe	jo	nių;	su	ra	dęs	
ke	lią,	vėl	suk	ti	į	klyst	ke	lį;	at	ra	dęs	ra	my	bę,	
vėl	pa	si	ner	ti	į	su	maiš	tį?	Tad	pa	tirk,	jei	dar	
ne	pa	ty	rei,	Die	vo	ar	tu	mą,	ieš	kok	Jo,	nes	Jis	
lei	džia	si	ran	da	mas“,	–	lin	kė	jo	jis	kiek	vie
nam...
	 Kai	šv.	Ig	na	cas	ir	jo	drau	gai	svars	tė,	ar	
rei	kia	kur	ti	nau	ją	or	di	ną,	ar	iš	si	skirs	ty	ti	ir	
dar	buo	tis	 ten,	 kur	 po	pie	žius	 pa	siųs,	 nu
spren	dė:	jei	Die	vas	juos,	to	kius	skir	tin	gus,	
su	rin	ko	ir	lei	do	ben	drai	Jį	pa	tir	ti,	va	di	na	si,	
Jo	va	lia	to	kia,	kad	tie	jau	ni	vy	rai	lai	ky	tų	si	
kar	tu.	Ir	jie	nu	spren	dė	pradėti	nau	ją	vie
nuo	li	ją.	
	 Ši	ig	na	ciško	ji	cha	riz	ma	gy	va	bei	ak	tu
a	li	ir	šian	dien.	Nors	žmo	nės	yra	skir	tin	gi,	
bet	ben	dra	dar	biau	da	mi	su	jė	zui	tais,	at	lik
da	mi	ig	na	ciš	kąsias	re	ko	lek	ci	jas,	dau	gu	ma	
pa	ti	ria		tą	pa	tį,	ką	ir	mes.	To	ji	pa	tir	tis	daž
nai	bū	na	Die	vo	žen	klas	ir	kvie	ti	mas	kar	tu	
veik	ti	Baž	ny	čio	je.

	 Tu	ži	nai,	kad	aš	no	rė	jau,	kaip	anuo
met	 sa	ky	da	vau,	 „pa	gel	bė	ti	 sie	loms“,	
tai	gi	pa	pa	sa	ko	ti	žmo	nėms	apie	Die	vą,	
Jo	ma	lo	nę	ir	apie	Jė	zų	Kris	tų,	Nu	kry
žiuo	tąjį	ir	Pri	sikė	lu	sį	jį,	apie	tai,	kad	jų	
lais	vė	su	da	ro	iš	ga	ny	mą	Die	vo	lais	vė	je.
	 Bet	 pir	miau	sia	 aš	 su	ti	kau	Die	vą,	
pats	 Jį	 pa	ty	riau.	 Jau	 tuo	met	 ga	lė	jau	
at	skir	ti	pa	tį	Die	vą	kaip	to	kį	ir	žo	džius,	
vaiz	dus,	ri	bo	tus	po	ty	rius,	vie	naip	ki	taip	
ro	dan	čius	Jį.
	 Dėl	 to	 sa	kau:	 žmo	gus	 ga	li	 pa	tir	ti	
pa	tį	Die	vą.	Ir	jū	sų	sie	lo	va	da	tu	ri	vi	sur	
ir	vi	sa	da	ne	iš	leis	ti	iš	akių	šio	tiks	lo...
  

Kar	las	Rah	ne	ris,	SJ
„Aš,	Ig	na	cas	Lo	jo	la...“

T.
	V
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	 Šie	met	mi	ni	me	dvi	gu	bą	su	kak	tį:	1604	m.	ge	gu	žės	10–12	d.	Vil	niu	je	vy	ko	šv.	Ka
zi	mie	ro	ka	no	ni	za	ci	jos	iš	kil	mė,	o	pas	ku	ti	nę	jos	die	ną	bu	vo	pa	šven	tin	tas	Šv.	Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čios	ker	ti	nis	ak	muo.	Da	bar	tu	ri	me	ge	rą	pro	gą	dar	kar	tą	pri	si	min	ti	šios	baž	ny	čios	
is	to	ri	ją	bei	prie	šis	to	rę,	jos	sta	ty	bų	pra	džią	bei	at	skleis	ti	se	no	sios	ar	chi	tek	tū	ros	ir	in	ter
je	ro	ypa	ty	bes.		 	
	 Šių	die	nų	baž	ny	čia	ge	ro	kai	ski	ria	si	nuo	tos,	ku	rią	XVII	a.	pradžioje	sta	tė,	puo	šė	ir	
įren	gė,	o	vė	liau,	XVII	a.	II	pu	sė	je	–	XVI	II	a.	I	pu	sė	je,	per	sta	tė	jė	zui	tai.	Nuo	1773	m.,	
po	pie	žiaus	dek	re	tu	už	da	rius	 Jė	zaus	Drau	gi	ją,	 jė	zui	tams	pri	klau	sę	pa	sta	tai,	 tarp	 jų	 ir	
Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čia,	ati	te	ko	ki	toms	vie	nuo	li	joms.	1795	m.	Lie	tu	vai	ta	pus	ca	ri	nės	
Ru	si	jos	da	li	mi,	1832	m.	baž	ny	čia	tapo	sta	čia	ti	kių	soboru	ir	bu	vo	du	kar	tus	per	sta	ty	ta.	
Ar	chi	tek	tas	N.	Čia	gi	nas	ne	at	pa	žįs	ta	mai	pa	kei	tė	jos	pa	grin	di	nį	fa	sa	dą:	su	ma	ži	no	bokš	tus,	
o	vi	du	ry	je	pri	sta	tė	dar	vie	ną.	Tuo	met,	nu	ver	tus	ku	ni	gaikš	čių	mit	rą,	virš	ku	po	lo	ži	bin
to	bu	vo	iš	kel	ta	svo	gū	no	for	mos	vir	šū	nė	su	stačiatikių	kry	žiu	mi,	per	sta	ty	tas	prie	an	gis,	
taip	pa	kei	čiant	vi	są	anks	tes	nę	fa	sa	do	ar	chi	tek	tū	rą.	1922	m.,	baž	ny	čią	pe	rė	mus	len	kų	
jė	zui	tams,	at	kur	tas	anks	tes	nės	ar	chi	tek	tū	ros	de	ko	ras,	bet	baž	ny	čios	iš	orė	li	ko	ne	pa	ki
tu	si.	1939	m.	Vil	nių	grą	ži	nus	Lie	tu	vai,	ar	chi	tek	tas	J.	Mu	lo	kas	už	si	de	gė	idė	ja	at	nau	jin	ti	
di	džio	jo	ku	po	lo	ka	rū	ną.	Dar	bai	tru	ko	net	tre	jus	me	tus,	kol	1943	m.	ko	vo	4	d.	Vil	niaus	
ar	ki	vys	ku	pas	M.	Rei	nys,	pats	la	bai	pa	lai	kęs	šį	su	ma	ny	mą,	iš	kil	min	gai	pa	šven	ti	no	virš	
ku	po	lo	vėl	iš	kel	tą	ku	ni	gaikš	čių	mit	rą.	Po	ka	ro,	re	mon	tuo	jant	ap	griu	vu	sią	baž	ny	čią,	ne
be	at	sta	ty	tas	nei	per	N.	Čia	gi	no	re	konst	ruk	ci	ją	iš	ki	lęs	vi	du	ri	ny	sis	bokš	tas,	nei	prie	an	gio	
ku	po	lo	svo	gū	ni	nė	vir	šū	nė.
	 Mū	sų	die	no	mis	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	fa	sa	dą	den	gia	ne	oba	ro	ki	nių	for	mų	ap	val
ka	las.	Apie	anks	tes	nę	jos	puo	šy	bą	bei	įran	gą	ži	no	me	la	bai	frag	men	tiš	kai,	dau	giau	sia	iš	
is	to	ri	nių	jė	zui	tų	do	ku	men	tų,	to	kių	kaip	Vil	niaus	pro	fe	sų	na	mų	kro	ni	kos.	
    

Ne	rin	ga	Mar	kaus	kai	tė										
        Vilniausdailėsakademijosdoktorantė

 

Vilniausšv.Kazimierobažnyčios
istorijospėdsakųbeieškant…
Esudedamaskaipkertinisakmuo,
kadsavojėgapalaikyčiausunkųbažnyčiosrūmą,
JėzausDraugijosprofesųšventovę,
pirmąjįLietuvoješv.Kazimierogarbei
irjoliturginiamkultuiskirtąpastatą…
              
Užrašas	ant	Šv.	Kazimiero	bažnyčios	kertinio	akmens	

Jubiliejus
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kanonizacijosiškilmės
irjėzuitųbažnyčiosstatybospra
džia

	 Vil	niaus	vie	ta	prie	pat	Ro	tu	šės	aikš	tės	
bei	Di	džio	sios	Pi	lies	 gat	vės,	 ku	rio	je	 pa
sta	ty	ta	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čia,	 	XVI	a.	
pa	bai	go	je,	prieš	jos	sta	ty	bos	pra	džią,	bu	vo	
vie	na	iš	pres	ti	ži	nių	mies	to	po	se	si	jų,	tan	kiai	
už	sta	ty	ta	tur	tin	gų	mies	tie	čių	na	mais.	Di
džio	ji	Pi	lies	gat	vė,	kaip	pa	grin	di	nė	mies	to	
ar	te	ri	ja,	jun	gė	ki	tas	gat	ve	les,	ve	dan	čias	į	
Ka	ted	rą	 (ir	Ka	pi	tu	los	 na	mus)	 iš	 vie	nos	
pu	sės	ir	į	Auš	ros	Var	tus	iš	ki	tos.	Vil	niaus	
jė	zui	tai,	ma	tyt,	ne	blo	gai	su	ta	rė	su	mies	to	
ma	gist	ra	tu,	 ne	pri	eš	ta	ra	vu	siu,	 kad	 jie	 įsi
kur	tų	kai	my	nys	tė	je,	 nes	ne	vi	so	se	 ša	ly	se	
jė	zui	tai	sa	vo	na	mus	sta	ty	da	vo		mies	tų,	juo	
la	biau	sos	ti	nių,	cen	truo	se.
	 Bū	tent	šio	je	vie	to	je	tuo	me	ti	nės	Lie	tu
vos	jė	zui	tų	vi	ce	pro	vin	ci	jos	vy	res	ny	sis	t.	
Pau	lius	Bok	ša	1601–1605	m.	su	pir	ko	mies
tie	čių	 skly	pus	 bū	si	mo	sioms	 sta	ty	boms.	
Ga	li	ma	ma	ny	ti,	kad	šie	skly	pai	iš	anks	to	
bu	vo	nu	ma	ty	ti	Vil	niaus	pro	fe	sų	na	mų	ir	jų	
baž	ny	čios	an	sam	bliui,	nes	ke	ti	nant	steig	ti	
at	ski	rą	nuo	Len	ki	jos	Lie	tu	vos	pro	vin	ci	ją	

(įkur	ta	1608	m.)	rei	kė	jo	pa	si	rū	pin	ti	ir	kai	
ku	rio	mis	bū	ti	no	mis	jos	ins	ti	tu	ci	jo	mis,	to
kio	mis	kaip	nau	jo	ky	nas	ir	pro	fe	sų	na	mai.	
Pas	ta	ruo	siuo	se	pa	pras	tai	gy	ven	da	vo	vi	są	
jė	zui	tų	 ug	dy	mą	bai	gę	 ir	 pas	ku	ti	niuo	sius	
iš	kil	min	gus	 įža	dus	 (lot.	professio)	 da	vę	
vie	nuo	liai.	Čia	daž	nai	bū	da	vo	ga	li	ma	su
tik	ti	žy	miau	sius,	la	biau	siai	iš	si	la	vi	nu	sius	
jė	zui	tus,	į	ku	riuos	dva	si	nių	pa	ta	ri	mų	kreip
da	vo	si	kraš	to	va	do	vai	ir	di	di	kai.	Vil	niaus	
pro	fe	sų	na	mai	ta	po	svar	biau	sia	nau	jo	sios	
pro	vin	ci	jos	ins	ti	tu	ci	ja,	čia	bu	vo	kau	pia	mas	
ir	sau	go	mas	pro	vin	ci	jos	ar	chy	vas,	gy	ve	no	
pro	vin	ci	jo	las.	
	 To	kių	na	mų	įkū	ri	mu	Vil	niu	je	pra	dė	ta	
rū	pin	tis	jau	apie	1590	m.,	o	di	džių	jų	šv.	
Ka	zi	mie	ro	 gar	bei	 skir	tų	 iš	kil	mių	 pro	ga	
nu	spręs	ta	 pra	dė	ti	 sta	ty	ti	 bū	si	mie	siems	
pro	fe	sų	 na	mams	 skir	tą	 baž	ny	čią.	 Tad	
nieko		keis	ta,	kad	pa	grin	di	nė	jė	zui	tų	šven
to	vė	bu	vo	pa	va	din	ta	1602	m.	po	pie	žiaus	
Kle	men	so	VI	II	bre	ve	ofi	cia	liai	šven	tuo	ju	
pri	pa	žin	to	 ka	ra	lai	čio	Ka	zi	mie	ro	 var	du.	
Šiuo	vardu	jė	zui	tų	kro	ni	ko	se	taip	pat	bu	vo	
va	di	na	mi	ir	pro	fe	sų	na	mai.
	 Ka	ra	lai	čio	Ka	zi	mie	ro	 ka	no	ni	za	ci	jos	
iš	kil	mėms	ruo	šė	si	ir	jo	se	da	ly	va	vo	ne	tik	
Vil	niaus	 gy	ven	to	jai,	 bet	 ir	 daug	 žmo	nių	

iš	ki	tų	Lie	tu	vos	Di	džio	sios	Ku
ni	gaikš	tys	tės	 vie	to	vių.	Nors	 į	
šven	tę	ne	ga	lė	jo	at	vyk	ti	ka	ra	lius	
Zig	man	tas	III	Va	za,	bet	Vil	niaus	
vys	ku	po	Be	ne	dik	to	Vai	nos	pa	ra
gin	ta	da	ly	va	vo	Lie	tu	vos	aukš	to	ji	
dva	si	nin	ki	ja,	įvai	rios	vie	nuo	li	jos	
bei	 vi	sas	Lie	tu	vos	 di	duo	me	nės	
eli	tas,	tarp	jų	ir	se	na	to	rių	ran	go	
vals	ty	bės	vy	rai:	Lie	tu	vos	kanc
le	ris	 Le	o	nas	 Sa	pie	ga,	Vil	niaus	
vai	va	da	Mi	ka	lo	jus	 Kris	tu	pas	
Rad	vi	la	 (Naš	lai	tė	lis),	 Lie	tu	vos	
di	dy	sis	 et	mo	nas	 Jo	nas	Ka	ro	lis	
Kat	ke	vi	čius	ir	ki	ti.	Vi	si	jie	pri	si
jun	gė	ir	prie	šia	pro	ga	su	reng	tos	
pro	ce	si	jos	 iš	 Šv.	 Ste	po	no	 baž
ny	čios	 į	Vil	niaus	 ka	ted	rą,	 ku	ri	

Šv.	Kazimiero	bažnyčia	apie	1846	m.	
Dailininko	M.	Zaleskio	paveikslo	„Vilniaus	rotušė“	fragmentas	
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iš	kil	min	gai	 ne	šė	 ka	nau	nin	ko	Grigaliaus	
Sven	cic	kio	 iš	Ro	mos	 at	vež	tą	 po	pie	žiaus	
bre	vę	ir	šv.	Ka	zi	mie	ro	vė	lia	vą.	(Šios	iš	kil
min	gos	ei	se	nos	ke	ly	je	bu	vo	pa	sta	ty	ti	ket	ve	ri	
trium	fo	var	tai;	stab	te	lė	jus	prie	jų,	Vil	niaus	
jė	zui	tų	aka	de	mi	jos	stu	den	tai	vai	di	no	in	ter
me	di	jas	ir	de	kla	ma	vo.)	
	 Pas	ku	ti	nę	 iš	kil	mių	 die	ną	 vy	ko	 dar	
vie	na	pro	ce	si	ja,	ga	be	nu	si	ker	ti	nį	ak	me	nį	į	
bū	si	mo	sios	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	sta
ty	bos	vie	tą.	Šio	je	pro	ce	si	jo	je,	be	anks	čiau	
mi	nė	tų	di	džiū	nų,	iš	reikš	da	mi	sa	vo	pa	gar	bą	
Lie	tu	vos	glo	bė	jui	ka	ra	lai	čiui	Ka	zi	mie	rui	
da	ly	va	vo	ir	Nau	gar	du	ko	vai	va	da	Te	odo	ras	
Sku	mi	nas,	Mins	ko	vai	va	da	Jo	nas	Pa	cas,	
LDK	iž	di	nin	kas	Je	ro	ni	mas	Va	la	vi	čius.
	 Ti	kin	čių	jų	mi	nios	ap	sup	tas,	ker	ti	nį	ak
me	nį	iš	kil	min	gai	pa	šven	ti	no	vysk.	B.	Vai
na.	Jis	pir	ma	sis	pa	ža	dė	jo	pa	rem	ti	Šv.	Ka
zi	mie	ro	baž	ny	čios	sta	ty	bą.	Vys	ku	pu	pa	se	kė	
ir	ki	ti	dva	si	nin	kai,	di	di	kai	bei	mies	tie	čiai,	
sta	ty	bą	rė	mę	ne	vien	au	ko	mis.	Jė	zui	tų	kro
ni	ko	se	už	ra	šy	ta,	kaip	baž	ny	čios	pa	ma	tams	
bu	vo	ga	be	na	mi	 trys	 di	džiu	liai	 ak	me	nys,	
stūkso	ję	už	mies	to	mū	rų.	Jų	ne	bū	tų	įvei	kę	
nė	šim	tas	jau	čių,	o	vie	ną	die	ną	su	si	rin	kę	
per	700	žmo	nių,	kle	gė	da	mi	ir	juo	kau	da	mi,	
vir	vė	mis	at	vil	ko	pir	mą	jį	ak	me	nį	į	sta	ty	bos	
vie	tą,	pa	ža	dė	ję	ir	ki	tus	du	ši	taip	pri	sta	ty	ti.	
„Ir	taip,	–	pa	ste	bi	jė	zui	tų	met	raš	ti	nin	kas,	
–	 per	 trum	pą	 lai	ką	 tie	mil	ži	nai,	 ku	riuos	
at	ga	ben	ti	 bū	tų	 pri	rei	kę	 di	de	lių	 iš	lai	dų	 ir	
sun	kaus	triū	so,	vien	žmo	nių	pa	si	au	ko	ji	mu	
bu	vo	pri	sta	ty	ti	ten,	kur	rei	kia“.	
	 Pa	gal	 jė	zui	tų	nuo	sta	tas	pro	fe	sų	na	mai	
ne	ga	lė	jo	tu	rė	ti	ne	kil	no	ja	mo	jo	tur	to,	iš	ku	rio	
bū	tų	ga	lė	ję	pa	si	pel	ny	ti,	be	 to,	pro	fe	sų	na
mai	ir	jų	baž	ny	čia	tu	rė	jo	bū	ti	sta	to	mi	vie	nu	
me	tu.	Tad	Vilniaus	 na	mų	 an	sam	bliui	 ir	
baž	ny	čiai,	jos	puo	šy	bai	bei	įran	gai	rei	kė	jo	
su	kaup	ti	ne	ma	žai	gry	nų	jų	pi	ni	gų.
	 Dos	niau	si	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čios	
me	ce	na	tai	 bu	vo	 ka	ra	lius	 Zig	man	tas	 III	
Va	za,	 vys	ku	pas	 B.	Vai	na	 ir	 Lie	tu	vos	
kanc	le	ris	L.	Sa	pie	ga.	Ki	ti	di	di	kai	pa	dė	jo	
baž	ny	čią	 įreng	ti,	 pa	sta	tė	 al	to	rius	 ir	 var

go	nus.	Vil	niaus	ka	nau	nin	kas	Sta	nis	lo	vas	
Vil	čia	pols	kis	–	vie	nas	pir	mų	jų	ge	ra	da	rių,	
baž	ny	čiai	pa	do	va	no	jęs	bran	gią	 šv.	Mi	šių	
tau	rę.	Li	tur	gi	nių	reik	me	nų,	tarp	jų	si	dab	ri	nį	
kru	ci	fik	są,	pa	do	va	no	jo	Lie	tu	vos	kanc	le	ris	
L.	Sa	pie	ga,	li	tur	gi	nių	dra	bu	žių	–	Lie	tu	vos	
di	dy	sis	et	mo	nas	ir	iž	di	nin	kas	Alek	san	dras	
Vin	cen	tas	Kor	vi	nasGo	sev	skis	ir	jo	šei	ma,	
ku	ri	nuo	lat	rė	mė	pro	fe	sų	na	mų	gy	ven	to	jus.	
Gal	būt	dėl	šios	prie	žas	ties	jė	zui	tai	pa	da	rė	
iš	im	tį	 ir	 lei	do	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čio	je	
pa	sta	ty	ti	 jam	 ant	ka	pi	nį	 pa	min	klą,	 nors	
jė	zui	tų	baž	ny	čio	se	to	bu	vo	ven	gia	ma.	
	 Pro	fe	sų	na	mai	ir	baž	ny	čia	baig	ti	sta	ty	ti	
1616	m.,	ta	čiau	pastarosios	įren	gi	mas	šiek	
tiek	už	si	tę	sė.	Pa	ga	liau	1635	m.	 lie	pos	22	
d.	Vil	niaus	vys	ku	pas	Ab	ra	o	mas	Vai	na	Šv.	
Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čią	iš	kil	min	gai	kon	sek	ra	vo.
	 Pa	sta	čius	baž	ny	čią,	jos	ir	pro	fe	sų	na	mų	
fun	da	to	riu	mi	pa	skelb	tas	ka	ra	liaus	Zig	man
to	III	Va	zos	sū	nus,	Ploc	ko	ir	Vroc	la	vo	vys
ku	pas	Ka	ro	lis	Fer	di	nan	das	Va	za.	Šį	ti	tu	lą	
jis	pel	nė	dėl	to,	kad	XVII	a.	penk	ta	ja	me	
de	šimt	me	ty	je	dos	niai	pa	rėmęs	pro	fe	sų	na
mus	juos	iš	va	da	vo	iš	di	džiu	lių	sko	lų.
Šv.Kazimierobažnyčiosvidusir

Bažnyčia	po	N.	Čiagino	rekonstrukcijos.	
S.	F.	Fleury	nuotr.	1900–1910	m.

Jubiliejus
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išorėXVII–XVIIIa.
  
	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čia,	 pri	me	nan	ti	
gar	si	ą	ją	 IlGesłbaž	ny	čią	Ro	mo	je,	 bu	vo	
nau	jo	ti	po	šven	to	vė	ne	tik	Vil	niu	je,	bet	ir	
vi	so	je	Lie	tu	vos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	je.	Jos	
pla	nas	 rė	mė	si	 Ita	li	jos	 jė	zui	tų	 baž	ny	čių	
pro	jek	tais,	ku	riems	bū	din	gos	trys	na	vos	
ir	ku	po	las,	iš	kel	tas	virš	vi	du	ri	nės	na	vos	
ir	 tran	sep	to	 kryž	mos	 san	kir	tos.	 Ta	čiau	
Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čia	iš	si	sky	rė	fa	sa	du	
su	dviem	bokš	tais	–	to	kie	fa	sa	dai	Ita	li	jo
je	ne	bu	vo	po	pu	lia	rūs.	Ma	no	ma,	kad	šio	
pla	no	 au	to	rius	 bu	vo	 jė	zui	tų	 ar	chi	tek	tas	
Jo	nas	Fran	ke	vi	čius	(Pranc	ke	vi	čius),	baž
ny	čią	sta	tęs	nuo	pat	1604	m.,	nes	tuo	met	
dar	tik	bū	si	mų	jų	Vil	niaus	pro	fe	sų	na	mų	
ka	ta	lo	guo	se	jis	vie	nin	te	lis	iš	jė	zui	tų	va
di	na	mas	ar	chi	tek	tu.	
	 Apie	baž	ny	čios	iš	orės	ar	chi	tek	tū	rą	iki	
XVI	II	 a.	 II	 pu	sės,	 kai	 po	1749	m.	 gais
ro	 jė	zui	tai	 ją	 pas	ku	ti	nį	 kar	tą	 res	tau	ra	vo,	
be	veik	 nie	ko	 ne	ži	no	me.	Po	gais	ro	 bu	vo	
pa	sta	ty	tas	nau	jas	ku	po	las	su	ži	bin	tu,	ku	rį	
vai	ni	ka	vo	 ku	ni	gaikš	čių	mit	ra.	Ma	no	ma,	
kad	ku	po	lo	pro	jek	to	au	to	riai	bu	vo	jė	zui	tai,	
o	jo	sta	ty	bai	ga	lė	jo	va	do	vau	ti	ar	chi	tek	tas	
pa	sau	lie	tis	Jo	nas	Kšiš	to	fas	Glau	bi	cas.	Šv.	
Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	ku	po	las	sa	vo	nau	ja	
kon	struk	ci	ja	ir	vė	ly	vo	jo	ba	ro	ko	ar	chi	tek
tū	ros	for	mo	mis	iš	si	sky	rė	ne	tik	Lie	tu	vos	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	je,	bet	ir	už	jos	ri	bų.	
	 XVI	II	a.	II	pu	sė	je	baž	ny	čios	fa	sa	dą	
puo	šė	Švč.	Mer	ge	lės	Ma	ri	jos	ir	šv.	Ka
zi	mie	ro	skulp	tū	ros.	Į	vir	šu	ti	nio	fron	to	no	
ni	šą	 bu	vo	 įsta	ty	tas	 ant	me	ta	lo	 skar	dos	
nu	ta	py	tas	Nu	kry	žiuo	to	jo	at	vaiz	das,	virš	
jo	–	di	dy	sis	baž	ny	čios	kry	žius	su	Jė	zaus	
Drau	gi	jos	mo	nog	ra	ma.	Kiek	vie	no	je	 iš	
ke	tu	rių	 bokš	to	 an	gų	 ka	bė	jo	 po	 var	pą.	
Vie	nas	iš	jų	va	di	no	si	šv.	Ka	zi	mie	ru.	Baž
ny	čios	prie	an	gio	fron	to	nas	bu	vo	pa	puoštas	
iš	gip	so	nu	lip	dy	tu	fun	da	to	riaus	K.	F.	Va	zos	
her	bu.
	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	 kul	tą	 jė	zui	tai	 pra	dė	jo	
skleis	ti	dar	ne	baig	to	je	sta	ty	ti	baž	ny	čio	je.	

XVII	a.	pirmajame	de	šimt	me	ty	je	baž	ny
čios	zak	ris	ti	jo	je	lai	ki	nai	bu	vo	įreng	ta	Šv.	
Ka	zi	mie	ro	 kop	ly	čia,	 ku	rio	je	 jau	 tuo	met	
ga	lė	jo	bū	ti	šv.	Ka	zi	mie	ro	re	lik	vi	jų	ir	ka	bė	ti	
šven	to	jo	at	vaiz	das.	Kro	ni	ko	se	mi	ni	ma,	kad	
šio	je	kop	ly	čio	je	 sau	goti	 si	dab	ri	niai	vo	tai,	
skir	ti	šv.	Ka	zi	mie	rui.	Jau	XVII	a.	I	pu	sė	je	
baž	ny	čio	je	 įreng	tas	 šv.	Ka	zi	mie	ro	 al	to
rius.	XVI	II	a.	 II	pu	sė	je	 jė	zui	tų	 ta	py	to	jas	
Fry	de	ri	kas	Obs	tas	baž	ny	čios	di	dži	ą	ją	na	vą	
pa	puo	šė	šv.	Ka	zi	mie	ro	gy	ve	ni	mą	vaiz	duo
jan	čio	mis	fres	ko	mis.
	 Tuo	me	tu	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čia	pa
si	žy	mė	jo	kuk	lia	sie	nų	ir	skliau	tų	puo	šy	ba,	
apie	ku	rią	ži	no	me	tiek	pat	ma	žai,	kaip	ir	
apie	baž	ny	čios	iš	orės	ar	chi	tek	tū	rą.	Ga	li	ma	
ma	ny	ti,	kad	ta	da	po	baž	ny	čios	di	džiuo	ju	
al	to	riu	mi	įreng	ta	krip	ta,	ku	rio	je	bu	vo	lai
do	ja	mi	jė	zui	tai,	ypa	tin	gais	at	ve	jais	–	ir	pa
sau	lie	čiai.	XVII	a.	vi	du	ry	je	ši	krip	ta	bu	vo	
iš	de	ko	ruo	ta	epi	ta	fi	nė	mis	kom	po	zi	ci	jo	mis.	
Tai	 –	 vie	nin	te	liai	 iki	mū	sų	 die	nų	 iš	li	kę	
pir	mykš	tės	baž	ny	čios	de	ko	ro	pa	vyz	džiai.	
Fres	ko	se	 vaiz	duo	ja	mas	Nu	kry	žiuo	ta	sis,	
Kris	taus	Pri	si	kė	li	mas,	Švč.	Mer	ge	lė	Ma	ri	ja	
bei	vė	lių	si	lu	e	tai.
	 XVI	II	 a.	 sie	nų	 ta	py	ba	 pa	ma	žu	 ta	po	
puoš	nes	nė,	 pa	dau	gė	jo	mū	ri	nių	 al	to	rių,	

Taip	Šv.	Kazimiero	bažnyčia	atrodo	iš	vidaus.
Antano	Varankos	nuotr.

Jubiliejus
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	 ...Pri	si	me	nu	vie	ną	 su	 dva	si	nin	ko	pa
šau	ki	mu	su	si	ju	sį	sa	vo	iš	gy	ve	ni	mą.	Va	sa	rą,	
prieš	 pra	de	dant	 pas	ku	ti	niuo	sius	moks	lo	
me	tus	 gim	na	zi	jo	je,	 vie	ną	 va	ka	rą	 klau
siau	si	per	ra	di	ją	tran	sliuo	ja	mo	vai	di	ni	mo	
iš	Kau	no	ra	dio	fo	no.	Apa	ra	tas,	aiš	ku,	bu	vo	
de	tek	to	ri	nis,	su	au	si	nė	mis.	O	vai	di	ni	mas	
va	di	no	si	„Sam	di	nio	ber	nio	ko	va	sa	ra“.	La
biau	siai	man	įstri	go	epi	zo	das,	kai	po	il	gų	
tar	na	vi	mo	me	tų	ber	nio	kas	skai	čiuo	ja	už
dirb	tus	pi	ni	gus	ir	liūd	nai	gal	vo	ja:	štai	tiek	
me	tų	iš	tar	na	vau	ir	koks	ma	no	at	ly	gi	ni	mas	
už	tai	–	žiups	ne	lis	po	pie	ri	nių	ban	kno	tų...	
„Pa	žvelk	į	sa	ve,	–	ta	riau	sau,	–	ir	tau	bus	
pa	na	šiai:	iš	taš	ky	si	sa	vo	gy	ve	ni	mą,	me	tai	
ne	truks	 pra	bėg	ti,	 pas	kui	 žvelg	si	 at	gal,	
klaus	da	mas	sa	vęs,	ką	už	tai	ga	vai.	Tad	im
kis	sa	vo	gy	ve	ni	me	ko	nors	ver	tin	ges	nio“.	
Tas	va	ka	ras,	ga	li	ma	sa	ky	ti,	nu	lė	mė	ma	no	
ap	si	spren	di	mą	bū	ti	ku	ni	gu.
	 Be	 to,	Lin	ku	vos	 gim	na	zi	jos,	 ku	rio	je	
mo	kiau	si,	ka	pe	lio	nas	bu	vo	kun.	Jo	nas	Pet
rė	nas,	vė	liau	„At	ei	ties“	žur	na	lo	re	dak	to
rius	JAV.	Jo	pa	kvies	tas	du	kart	gim	na	zis	tų	
ga	vė	nios	re	ko	lek	ci	joms	va	do	va	vo	jė	zui	tas	
t.	Jo	nas	Bo	re	vi	čius,	 tuo	me	tu	Šiau	lių	jė
zui	tų	 re	zi	den	ci	jos	 vy	res	ny	sis.	Ant	ro	sios	
re	ko	lek	ci	jos	vy	ko	1942	m.	pa	va	sa	rį.	Jaus
da	mas	no	rą	bū	ti	ku	ni	gu,	ypač	dar	buo	tis	kur	

Praėjusiamežurnalonumeryjespaus
dinomepublikaciją apie tai, kaippo
Pirmojo pasaulinio karo atsikūrė
Lietuvos jėzuitųprovincija irkąper
palygintitrumpąlaikąjėzuitaiLietu
vojenuveikė.Šiuorašiniuprisimename
tuos,kurievykdydamivyresniųjųnu
rodymąįveikėfrontougnįirLietuvos
jėzuitųprovincijos veikląpoAntrojo
pasauliniokarotęsėužsienyje...

T.	Ani	ce	tas	Ta	mošai	tis,	SJ

Išbiografinėsapybraižos...

jė	zui	tai	 įsi	gi	jo	nau	jus	var	go	nus.	Dau	giau	
ži	no	me	apie	XVI	II	 a.	 II	pu	sės	baž	ny	čios	
in	ter	je	rą,	 ku	rį	 su	kū	rė	 jė	zui	tų	 ar	chi	tek	tai,	
ta	py	to	jai,	 skulp	to	riai	 ir	 ki	ti	meist	rai.	Di
džia	ja	me	al	to	riu	je	bu	vo	pa	sta	ty	tos	Šven	tų	jų	
Ka	ra	lių	gip	si	nės	skulp	tū	ros,	taip	pat	puoš	ni	
dirb	ti	nio	mar	mu	ro	ci	bo	ri	ja	su	ta	ber	na	ku	liu,	
ku	rį	XVI	II	a.	I	pu	sė	je	su	kū	rė	jė	zui	tas	auk
sa	ka	lys	Pran	ciš	kus	Stein	biuch	le	ris.     
	 Ži	nios	apie	al	to	riuo	se	bu	vu	sius	at	vaiz
dus,	li	tur	gi	nius	reik	me	nis	liu	di	ja,	kad	tuo	
me	tu	jė	zui	tai	sie	kė	mo	der	ni	zuo	ti	XVII	a.	
I	pu	sė	je	pa	sta	ty	tą	ir	vė	liau	ne	kar	tą	re	mon
tuo	tą	baž	ny	čią.	Pa	sta	ty	ta	try	li	ka	dirb	ti	nio	
mar	mu	ro	al	to	rių.	Vi	si	jie	–	tri	jų	ar	ba	ke
tu	rių	tarps	nių	ir	be	veik	vi	si	bu	vo	pa	puoš	ti	
an	ge	lų	skulp	tū	rė	lė	mis.	
 XVI	I–X	VI	II	a.	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny
čios	iš	orės	de	ko	re	ir	vi	daus	puo	šy	bo	je	bei	
įran	go	je	at	si	spin	dė	jo	jė	zui	tų	pa	mal	du	mas	
Švč.	Mer	ge	lei	Ma	ri	jai	ir	Nu	kry	žiuo	ta	jam.	
Šią	 tra	di	ci	ją	Vil	niaus	 tė	vai	 jė	zui	tai	 pra
tur	ti	no	puo	se	lė	da	mi	Lie	tu	vos	glo	bė	jo	šv.	
Ka	zi	mie	ro,	ku	rio	ka	no	ni	za	ci	jos	 ju	bi	lie	jų	
šie	met	mi	ni	me,	kul	tą.	

Šv.	Kazimiero	bažnyčia	dabar.	
T.	L.	Virbalo,	SJ,	nuotr.
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Paðaukimas

T.	Ani	ce	tas	Ta	mošai	tis,	SJ

Išbiografinėsapybraižos...

nors	mi	si	jų	kraš	te,	nu	ė	jau	pas	re	ko	lek	ci	jų	
ve	dė	ją	pa	si	kal	bė	ti.	T.	Bo	re	vi	čius	bu	vo	iš
min	tin	gas	ir	sa	kė,	kad	ga	liu	va	žiuo	ti	pas	
pran	ciš	ko	nus	 ar	 ka	pu	ci	nus,	 na,	 o	 jei	gu	
no	rįs,	–	ir	pas	jė	zui	tus.	Tai	ir	nu	lė	mė	ma	no	
ap	si	spren	di	mą	sto	ti	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją.	Be	
to,	min	tis	apie	jė	zui	tus	bu	vo	įstri	gu	si	jau	
anks	čiau,	nes	kar	tą	vie	nas	gim	na	zis	tas	ro
dė	vo	ką	laiš	ko,	gau	to	iš	sa	vo	bro	lio	jė	zui	to	
Vin	cen	to	Pu	pi	nio,	 tuo	me	tu	stu	di	ja	vu	sio	
fi	lo	so	fi	ją	Pu	la	che	ne	to	li	Miun	che	no.
	 Ne	tru	kus	 su	 vie	nu	 že	mes	nės	 kla	sės	
gim	na	zis	tu,	ir	gi	no	rė	ju	siu	tap	ti	jė	zui	tu,	
dvi	ra	čiais	nu	va	žia	vo	me	į	Šiau	lius	ap	lan
ky	ti	jė	zui	tų	re	zi	den	ci	jos.	Jo	je	dar	ba	vo	si	
ir	t.	Pra	nas	Ma	si	lio	nis.	Jam	pa	ta	rus,	t.	
Bo	re	vi	čius	 iš	da	vė	man	pa	žy	mė	ji	mą	vo
kie	čių	ir	lie	tu	vių	kal	bo	mis,	jog	esu	vie
nuo	lis	(nors	dar	ir	ne	bu	vau	pri	im	tas),	kad	
ga	lė	čiau	iš	si	suk	ti,	jei	gu	vo	kie	čiai	no	rė	tų	
pa	im	ti	 dar	bams.	Mat	 jau	nus	 vy	rus	 tuo	
me	tu	la	bai	gau	dė.
	 Po	 abi	tū	ros	 eg	za	mi	nų	 su	ma	no	gim
ta	ja	me	Ro	za	li	mo	mies	te	ly	je	 at	lai	duo	se	
pa	moks	la	vu	siu	 t.	 Bo	re	vi	čiu	mi	 ar	kliais	

kin	ky	tu	 ve	ži	mu	 iš	ke	lia	vau	 į	 Šiau	lius.	
Praėjus	 po	rai	 die	nų,	 ki	tu	 ve	ži	mu	 pa	sie
kiau	Pa	gry	žu	vį.	So	vie	ti	nės	val	džios	nu	sa
vin	tas	jė	zui	tų	nau	jo	ky	nas	ne	se	niai	vėl	bu	vo	
grą	žin	tas	 jė	zui	tams.	Prieš	man	at	vyks	tant,	
čia	bu	vo	tik	vie	nas	nau	jo	kas,	no	rė	jęs	tap	ti	
ku	ni	gu,	Ga	nip	raus	kas,	bei	bro	lis	nau	jo	kas	
Sta	nis	lo	vas	Peč	ke	vi	čius.	Kar	tu	su	ma	ni	mi	tą	
pa	čią	die	ną	at	vy	ko	Vy	tau	tas	Juo	dei	ka.	Tad	
bu	vo	me	ke	tu	rie	se.	Be	je,	tuo	me	tu	nau	jo	kus,	
kan	di	da	tus	į	ku	ni	gus,	va	di	no	ka	ri	si	mais,	o	
klie	ri	kus	–	frat	rais	ar	ba,	re	čiau,	scho	las	ti	kais.
	 Lai	kui	 bė	gant,	 kan	di	da	tų	 at	si	ra	do	
dau	giau	ir	ant	rai	siais	me	tais	nau	jo	kų	jau	
bu	vo	apie	dvy	li	ka.	Nau	jo	ky	nui	va	do	va
vo	t.	An	ta	nas	Damb	raus	kas,	ku	rį	ne	tru	kus	
pa	kei	tė	t.	Jo	nas	Da	ny	la.	Jo	so	ci	ju	mi,	t.	y.	
pa	dė	jė	ju,	bu	vo	ne	se	niai	Pran	cū	zi	jo	je	ter
cia	tą	 bai	gęs	 t.	 Jo	nas	Kuk	ta.	Nau	jo	ky	no	
na	muo	se	 dar	ba	vo	si	 ir	 Lie	tu	vos	 jė	zui	tų	
pro	vin	ci	ją	tar	pu	ka	ry	je	at	gai	vin	ti	rū	pi	nę	sis	
t.	Be	ne	dik	tas	An	druš	ka	bei	t.	Juo	zas	Juš
ke	vi	čius.	Ne	tru	kus	po	ma	nęs	 iš	Vil	niaus	
at	vy	ko	vo	kie	čių	iš	vy	ti	devyni	len	kai	tė	vai	
ir	vie	nas	scho	las	ti	kas.
	 Nau	jo	ky	ne	 dar	ba	vo	si	 daug	 bro	lių:	
dar	ži	nin	kas	Vla	das	Ale	sius,	vi	rė	jai	An	ta
nas	Au	ry	la	 ir	Pra	nas	Grei	čius,	 šalt	kal	vis	
ir	me	cha	ni	kas	Al	bi	nas	Bi	liū	nas,	 sta	lius	
Jo	nas	Ban	džiu	kas,	ma	nu	duk	to	rius	(bro	lių	
nau	jo	kų	 va	do	vas) Anas	ta	zas	 Ja	nu	lis,	 už	
skal	byk	lą	 buvo	 at	sa	kin	gas	 Jo	nas	Ur	mo
na	vi	čius.	Ūky	je	dir	bo	Pra	nas	Mic	ke	vi	čius,	
Modestas	Pu	šins	kas	ir	Jo	nas	Rač	kaus	kas,	
Ig	nas	Stul	gis	 bu	vo	ke	pė	jas	 ir	 bat	siu	vys,	
Ka	zys	Le	vic	kas	 –	 in	fir	ma	ri	jus	 (slau	gy
to	jas),	 Juozapas	 Jon	kus	–	 zak	ris	ti	jo	nas.	
S.	 Peč	ke	vi	čius,	 dar	 bū	da	mas	 nau	jo	kas,	
pa	dė	jo	br.	V.	Ale	siui	so	di	nin	kau	ti.
	 Per	nau	jo	ky	no	že	mę	te	kė	jo	gi	lų	slė	nį,	

T.	A.	Tamošaitis	
1953	m.	ir	dabar
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ap	au	gu	sį	gra	žiu	par	ku,	iš	rė	žęs	Gry	žu	vos	
upe	lis.	Par	ke	bu	vo	ir	ne	ma	žas	tven	ki	nys,	
ku	ria	me	ne	trū	ko	kar	pių.	Juos	meš	ke	rio	ti	
la	bai	mė	go	nau	jo	ky	ne	kar	tais	ap	si	lan	kan
tis,	 nuo	lat	 kur	 nors	mi	si	joms	va	do	va	vęs	
t.	Jo	nas	Bru	ži	kas.	Iš	žve	jy	bos	jis	im	da	vo	
ir	 gra	žių	 pa	vyz	džių	 pa	moks	lams,	 pvz.,	
sa	ky	da	vo,	 kad	 iš	pa	žin	ties	 po	 il	go	 lai	ko	
at	ėjęs	 žmo	gus	 ku	ni	gui	 su	tei	kia	 to	kį	 pat	
džiaugs	mą	kaip	žve	jui	stam	bi	ly	de	ka...	
	 Žie	mą	par	ko	tven	ki	nys	virs	da	vo	čiuo
žyk	la.	 1944	m.	 va	sa	ros	 pra	džio	je	 t.	An
druš	ka	 su	 scho	las	ti	kais	Gry	žu	vos	 upe	lį	
už	tven	kė	 pa	kel	da	mas	 van	dens	 ly	gį,	 tad	
čia	bu	vo	ga	li	ma	pa	to	giai	mau	dy	tis.
	 Nors	 tuo	me	tu	 Lie	tu	va	 dar	 ne	bu	vo	
elek	tri	fi	kuo	ta	 ir	elek	tra	nau	do	jo	si	 tik	di
des	nių	mies	tų	 gy	ven	to	jai,	 Pa	gry	žu	vio	
nau	jo	ky	ne	 vei	kė	 sa	va	 dy	ze	li	nė	 elek	tros	
jė	gai	nė	 (įkrau	nan	ti	 aku	mu	lia	to	rius)	 ir	
van	den	tie	kis.	Ta	čiau	ka	ro	me	tais	 de	ga	lų	
la	bai	trū	ko,	tad	elek	trą	te	ko	tau	py	ti.	Daug	
elekt	ros	sunaudoda	vo	van	dens	pom	pa	prie	
šu	li	nio,	dėl	to	na	mams	rei	ka	lin	go	van	dens	
ba	ką	nau	jo	kai	tu	rė	da	vo	pri	pum	puo	ti	ran
ko	mis.	Ka	dan	gi	dau	ge	lio	bro	lių	bū	ta	tik	rai	
na	gin	gų,	 ant	 jė	gai	nės	 sto	go	 jie	 su	ma	nė	
pa	sta	ty	ti	vė	jo	tur	bi	ną	ge	ne	ra	to	riui	suk	ti,	ta
čiau	smar	kes	nis	vė	jas	ją	taip	įsuk	da	vo,	kad	
ki	lo	pa	vo	jus	pa	čiai	jė	gai	nei,	ir	šio	su	ma	ny
mo	te	ko	at	si	sa	ky	ti.	Tad	ge	ne	ra	to	riui	va	ry	ti	
bu	vo	 įtai	sy	tas	ar	klių	 su	ka	mas	ma	nie	žas;	
pa	na	šų	nau	do	da	vo	ir	ku	lia	mo	sioms	ma	ši
noms.	Vė	liau	bro	liai	su	konst	ra	vo	va	rik	lį,	
va	ro	mą	me	džio	du	jo	mis.	Iš	smul	kiai	su
ka	po	tų	ga	ba	liu	kų	iš	si	ski	rian	čios	de	gan	čio	
me	džio	du	jos,	kaip	sunk	ve	ži	mių	ku	ras,	per	
ka	rą	bu	vo	pla	čiai	nau	do	tos	Vo	kie	ti	jo	je.	
	 Nau	jo	ky	no	gy	ven	to	jams	mais	to	per	ne
lyg	ne	sti	go,	nes	gel	bė	jo	sa	vas	ūkis,	be	to,	
pro	duk	tų	 do	va	no	da	vo	 ap	lin	ki	nių	 kai	mų	
ūki	nin	kai,	at	vež	da	vo	ir	na	miš	kiai.
	 Pa	gryžuvy	je	taip	pat	gy	ve	no	ir	ke	le	tas	
klie	ri	kų,	 ku	rie	 dėl	 ka	ro	 ne	ga	lė	jo	 iš	vyk	ti	
stu	di	juo	ti	į	už	sie	nį	ir	da	bar	ren	gė	si	in	di	vi
du	a	liai,	pa	de	da	mi	t.	An	druš	kos	bei	vė	liau	

at	vy	ku	sių	 len	kų	 pro	fe	so	rių.	Ant	rai	siais	
nau	jo	ky	no	me	tais	mes	 su	 Juo	dei	ka	 pra
dė	jo	me	 va	di	na	mą	jį	 ju	nio	ra	tą	 pa	si	reng	ti	
bū	si	mo	sioms	stu	di	joms.	Len	kas	t.	Mąc	zka	
mums	 dės	tė	 lo	ty	nų	 ir	 grai	kų	 kal	bas.	T.	
Da	ny	la	nau	jo	kus	mo	kė	vo	kie	čių	kal	bos.	
Be	je,	nau	jo	kai	bu	vo	ska	ti	na	mi	tar	pu	sa	vy
je	kal	bė	tis	lo	ty	niš	kai,	nes	anuo	met	be	veik	
vi	sos	se	mi	na	ri	jos	stu	di	jos	vyk	da	vo	lo	ty	nų	
kalba.
	 Ket	vir	ta	die	niais,	lais	vą	nuo	dar	bų	die
ną,	klie	ri	kai	ir	nau	jo	kai	ei	da	vo	į	ap	lin	ki	nių	
kai	mų	pra	džios	mo	kyk	las	dės	ty	ti	ti	ky	bos.	
Kar	tais	pro	Ty	tu	vė	nus	ke	liau	da	vo	me	į	Ši
lu	vą.	Tai	bū	da	vo	ge	ros	iš	vy	kos	ir	sie	lai,	ir	
kū	nui.	Kad	vo	kie	čiai	ne	pa	im	tų	dar	bams,	
tu	rė	jo	me	 t.	Da	ny	los	 iš	duo	tus	 pa	žy	mė	ji
mus,	kad	esa	me	se	mi	na	ris	tai,	juo	lab	kad	
dėl	me	džia	gos	sto	kos	ne	ga	lė	jo	me	pa	si	siū	ti	
į	su	ta	nas	pa	na	šių	jė	zui	tų	abi	tų	ir	dė	vė	jo	me	
ci	vi	li	nius	dra	bu	žius.	
	 1944	m.	va	sa	rą	prie	Lie	tu	vos	pri	ar	tė	jo	
fron	tas.	Kar	tais	ir	nau	jo	ky	ne	gir	dė	da	vo	si	to
li	mas	ar	ti	le	ri	jos	dun	de	sys.	Pa	kriū	tė	je	iš	ka	sę	
di	de	lę	duo	bę,	jo	je	pa	slė	pė	me	įvai	rių	įran	kių	
bei	ki	tų	daik	tų,	kad	bū	tų	kuo	re	mon	tuo	ti	pa
sta	tus	ir	vėl	pra	dė	ti	vers	tis,	jei	gu	per	mū	šius	
nau	jo	ky	nas	bū	tų	nu	nio	ko	tas.	
	 Vie	ną	die	ną	t.	Da	ny	la	pa	si	šau	kė	mus	
su	 Juo	dei	ka	 (ta	da	 jau	 bu	vo	me	 be	bai	gią	
ant	ruo	sius	 nau	jo	ky	no	me	tus)	 ir	 pa	sa	kė,	
kad	 ry	toj	 bus	mū	sų	 su	si	kau	pi	mo	die	na,	
o	 po	ryt	 duo	si	me	 įža	dus.	Ka	dan	gi	 fron	te	
pa	dė	tis	bu	vo	ne	aiš	ki,	 tai	ver	tė	sku	bė	ti	 ir	
tu	rė	jo	me	at	si	sa	ky	ti	pa	pras	tai	prieš	įža	dus	
bū	nan	čių	re	ko	lek	ci	jų.
	 Iš	tie	sų	fron	tas	ne	tru	kus	pa	ju	dė	jo.	Nau
jo	ky	no	ne	bai	gu	sie	ji	bu	vo	iš	siųs	ti	na	mo	pas	
tė	vus,	ku	ni	gai	ir	bro	liai	li	ko	Pa	gry	žu	vy	je,	
o	še	ši	klie	ri	kai	–	Pet	ras	Dau	gin	tis,	Jo	nas	
Gied	rys,	 Pau	lius	 Ra	bi	kaus	kas,	 Sta	sys	
Riū	kas	ir	mes	su	Vy	tau	tu	Juo	dei	ka –	vy
res	nių	jų	nu	ro	dy	mu	dvi	kin	kiu	ve	ži	mu	pa
trau	kė	me	į	Va	ka	rų	Že	mai	ti	ją.	Scho	las	ti	kai	
vi	sa	da	vyk	da	vo	stu	di	juo	ti	į	už	sie	nį	(kaip	
Lie	tu	vo	je	da	ro	ma	ir	da	bar,	nes	ne	tu	ri	me	
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sa	vos	jė	zui
tų	fi	lo	so	fi	jos	ir	te	olo	gi	jos	ko	le	gi	jos),	ta
čiau	ar	tė	jan	tis	fron	tas	mū	sų	iš	vy	ki	mą	pa
grei	ti	no.	T.	An	druš	ka	bu	vo	pa	ra	šęs	laiš	ką	
sa	vo	 bro	liui.	 Jį	 pa	sie	kę,	 pa	si	skirs	tė	me	
gy	ven	ti	pas	vie	tos	ūki	nin	kus.	Dau	gin	tis	
ap	si	sto	jo	pas	sa	vo	tė	vus	Kre	tin	gos	vals
čiu	je,	Tū	bau	sių	 kai	me.	Ma	ne	 pri	glau	dė	
la	bai	ma	lo	ni	Venc	kų	 šei	ma	Kon	tau	čių	
pa	ra	pi	jo	je.	Jei	pa	ma	ty	da	vau	prie	so	dy	bos	
ar	tė	jan	čius	vo	kie	čius,	ap	si	vilk	da	vau	su
ta	ną.	Vy	rus	jie	va	rė	kas	ti	ap	ka	sų,	ta	čiau	
se	mi	na	ris	tų	ne	lies	da	vo.
	 Spa	lio	1	d.	vi	si	su	va	žia	vo	me	į	Tel	šius,	
kur	 pla	na	vo	me	 lan	ky	ti	 nau	jus	moks	lo	
me	tus	pra	de	dan	čią	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	Bet	
spa	lio	3	d.	stai	ga	vėl	pa	ju	dė	jo	fron	tas,	ir	
vi	siems	 se	mi	na	ris	tams	 bu	vo	 iš	duo	ti	 pa
žy	mė	ji	mai	bei	nu	ro	dy	ta	vyk	ti	į	Eichstäto	
ku	ni	gų	 se	mi	na	ri	ją	Ba	va	ri	jo	je.	 Iš	 kaž	kur	
at	si	ra	dęs	t.	Ka	ro	lis	Fuls	tas	pa	sky	rė	Pau	lių		
Ra	bi	kaus	ką	mū	sų	va	do	vu.	Iš	gir	dę,	kad	sie
na	pa	bė	gė	liams	ati	da	ry	ta,	pa	si	kin	kę	ark	lius	
ve	ži	mu	pa	si	lei	do	me	Vo	kie	ti	jos	link.	Mais
to	 pra	šy	da	vo	me	 pas	 pa	ke	lės	 ūki	nin	kus,	
už	su	ko	me	ir	pas	Dau	gin	čio	tė	vą.	
	 Ke	liu	 slin	ko	 dvi	 vilks	ti	nės.	Vie	na	 –	

Jėzui	tai	Pu	la	cho	ko	le	gi	jo	je.	Sė	di:	(iš	kai	rės)	S.	Gai	de	lis,	J.	Rai	bu	žis,	P.	Dau	gin	tis;	sto	vi:	
A.	Ta	mo	šai	tis,	P.	Ra	bi	kaus	kas,	V.	Juo	dei	ka,	J.	Gied	rys	ir	D.	Slap	šys.	1946	m.

sunk	ve	ži	mių	 ir	ki	to	kių	ma	ši
nų,	ki	ta	–	ark	liais	kin	ky	tų	ve	ži	mų,	ku	riais	
trau	kė	 žmo	nės	 su	 sa	vo	man	ta.	Kar	tais	
ke	lias	už	si	kimš	da	vo	ir	ju	dė	da	vo	me	la	bai	
lė	tai.	Anks	ti	ry	tą	va	žiuo	jant	per	Kre	tin	gą,	
stai	ga	ne	to	lie	se	iš	ki	lo	di	džiu	lis	ug	nies	stul
pas.	Pa	si	ro	do,	 ru	sų	 ka	riuo	me	nė	 ap	šau	dė	
ge	le	žin	ke	lio	 sto	tį	 ir	 pa	tai	kė	 į	 pa	krau	tus	
va	go	nus.	Mes	kaip	tik	va	žia	vo	me	pro	pat	
sto	tį	ir	svie	di	niai	spro	gi	nė	jo	maž	daug	už	
60	met	rų.	Iš	bai	mės	šiau	šė	si	plau	kai...	Va
žiuo	jant	per	Klai	pė	dą	pra	dė	jo	bom	bar	duo	ti	
ru	sų	lėk	tu	vai...
	 Klai	pė	dos	kraš	to	gy	ven	to	jai	jau	bu	vo	
eva	kuo	ti.	Lau	kuo	se	ga	nė	si	pa	lik	tų	kar	vių	
ban	dos,	 ku	rių	 ne	bu	vo	 kam	melž	ti.	Vi	si	
bė	go	nuo	ar	tė	jan	čių	ru	sų.	Vie	no	je	vie	to	je	
ma	tė	me,	 kaip	 vo	kie	čių	 ar	ti	le	ri	ja	 ren	gė	si	
juos	pa	si	tik	ti...
	 Po	 po	ros	 die	nų	 su	 drau	gais	 iš	si	sky
rė	me.	Už	si	kim	šus	ke	liui,	 il	gą	 lai	ką	 te	ko	
sto	vė	ti	ir	lauk	ti.	Tuo	me	tu	pa	skli	do	gan
das,	kad	ru	sų	ka	riuo	me	nė	jau	bai	gia	mus	
ap	sup	ti.	P.	Ra	bi	kaus	kas	ėmė	svars	ty	ti,	kad	
ge	riau	bū	tų	pa	si	trau	kus	kur	nors	į	miš	ką	
pa	lauk	ti,	kol	pra	eis	fron	tas,	o	pas	kui	grįž	ti	į	
Pa	gry	žu	vį.	Aš	at	sa	kiau	to	ne	da	ry	si	ąs:	jei	gu	
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Pulacho	kolegijos	koplyčia

jie	nu	tar	tų	grįž	ti,	to	liau	ei	čiau	pės	čias.	Man	
at	ro	dė	kvai	la,	pa	sie	kus	Ryt	prū	sius,	sukti	
at	gal.	Pa	si	ė	męs	sa	vo	la	ga	mi	ną	pa	trau	kiau	
Lab	gu	vos	link,	vo	kiš	kai	va	din	tos	La	biau,	
nes	 čia	 bu	vo	 ar	ti	miau	sia	 ge	le	žin	ke	lio	
sto	tis.	Nuo	 gru	pės	 at	si	sky	rė	 ir	Dau	gin
tis,	ta	čiau	ėjo	me	ne	kar	tu.	Reikėjo	įveik	ti	
apie	 15	 km.	Nak	vo	jau	 lau	ke	 prie	 šie	no	
kū	gio.	Ei	da	mas	dar	kar	tą	bu	vau	pa	te	kęs	
į	ar	ti	le	ri	jos	ug	nį.	Į	upę	ne	to	li	til	to,	ku	riuo	
trau	kė	pa	bė	gė	lių	vilks	ti	nė,	nuo	lat	kri	to	ir	
spro	gi	nė	jo	svie	di	niai,	aukš	tai	iš	taš	ky	da	mi	
van	dens	fon	ta	nus.	Puo	lan	ti	ru	sų	ka	riuo	me
nė	til	tą	sten	gė	si	su	sprog	din	ti.	Kad	grei	čiau	
iš	neš	čiau	 svei	ką	 kai	lį,	
sa	vo	la	ga	mi	ną	su	daik	tais	
nu	me	čiau	 į	grio	vį.	Nors	
bu	vau	 vi	sas	 ap	si	taš	kęs	
pur	vu,	 ta	čiau	 pa	suk	ti	 į	
ša	lį	 nuo	 iš	mal	to	 ke	lio	
bu	vo	la	bai	pa	vo	jin	ga,	nes	
už	ra	šai	skel	bė,	kad	vi	sos	
pa	ke	lės	už	mi	nuo	tos.		
	 Va	ka	re,	 be	lau	kiant	
trau	ki	nio	Ka	ra	liau	čiaus	
sto	ty	je,	pa	si	ro	dė	ir	ma	no	
ke	lio	nės	 drau	gai.	 Pa	si
ro	do,	 jiems	 te	ko	 pa	lik	ti	
sa	vo	ve	ži	mą	ir	pės	čio	mis	
ke	liau	ti	to	liau.	Pe	ro	ne	tarp	be	si	trau	kian	čių	
į	Vo	kie	ti	ją	ma	tė	me	ir	Vy	dū	ną.	
	 Trau	ki	niai	 bu	vo	 pri	si	kim	šę	 žmo	nių,	
daž	nai	 il	gam	su	sto	da	vo,	 ta	čiau	vis	dėl	to	
lai	min	gai	 pa	sie	kė	me	Eichstätą.	 Pa	bu	vę	
ten	vos	die	ną,	iš	vy	ko	me	į	Pu	la	cho	jė	zui	tų	
ko	le	gi	ją	 prie	Miun	che	no.	Ki	tais	 ke	liais	
iš	Lie	tu	vos	ten	at	vy	ko	ir	klie	ri	kai	Juo	zas	
Eli	jo	šius	bei	Bru	no	Mar	kai	tis.
	 Da	lis	 ko	le	gi	jos	 pa	sta	to	 per	 bom	bar
da	vi	mą	bu	vo	ap	griau	ta,	tad	sti	go	vie	tos.	
Mes,	aš	tuo	ni	lie	tu	viai	scho	las	ti	kai,	bu	vo
me	ap	gy	ven	din	ti	prie	na	mų	sto	vė	ju	sia	me	
ba	ra	ke,	va	din	ta	me	au	la.	Ka	dan	gi	čia	bu	vo	
sce	na,	jis	nau	do	tas	vai	di	ni	mams.	Pu	la	cho	
ko	le	gi	jo	je	jau	anks	čiau	stu	di	ja	vo	lie	tu	viai	
jė	zui	tai	Vla	das	Mi	ka	laus	kas,	Vin	cen	tas	

Pu	pi	nis	ir	Do	na	tas	Slap	šys.	Kol	ap	si	pra
to	me,	 jie	 bu	vo	 ta	ry	tum	 ry	ši	nin	kai	 tarp	
mū	sų	ir	ko	le	gi	jos	vy	res	nių	jų	bei	ben	druo
me	nės.	
	 Anks	čiau	Pu	la	cho	ko	le	gi	ja	bu	vo	skir
ta	 vien	 tik	 fi	lo	so	fi	jos	 stu	di	joms,	 ta	čiau	
mums	at	vy	kus	pra	dė	ta	dės	ty	ti	ir	te	olo	gi	ją.	
Ko	le	gi	jo	je	bu	vo	at	lie	ka	mas	ir	ter	cia	tas.	
Ge	ro	kai	 vė	luo	da	mas	 čia	 jį	 bai	gė	 ir	 t.	
Jo	nas	Bru	ži	kas.
	 Jei	gu	 pa	si	girs	da	vo	 pa	vo	jaus	 si	re	na,	
skel	bian	ti	apie	prie	šo	lėk	tu	vų	ant	skry	dį,	
vi	si	leis	da	vo	mės	į	rū	sį.	Jei	gu	si	re	na	už
kauk	da	vo	vykstant	pa	skai	toms,	jos	bū	da

vo	 nu	trau	kia	mos.	 Per	 eg	za	mi	nus,	 jei	gu	
ne	ži	no	da	vai	 at	sa	ky	mo,	 pa	vo	jaus	 si	re	na	
ga	lė	da	vo	ir	nuo	pras	to	pa	žy	mio	iš	gel	bė	ti.	
Kai	oro	pa	vo	jų	pa	skelb	da	vo	pie	tau	jant,	į	
rū	sį	sku	bė	da	vo	me	su	lėkš	tė	mis	ran	ko	se...
	 Miun	che	nas	bu	vo	la	biau	ap	griau	tas	už	
Pu	la	chą,	nors	ir	ne	taip	smar	kiai	kaip	ki	ti	
Vo	kie	ti	jos	mies	tai.	Ke	le	tą	kar	tų	su	vo	kie
čių	klie	ri	kais	man	te	ko	vyk	ti	į	Miun	che	ną	
re	mon	tuo	ti	per	bom	bar	da	vi	mą	nu	ken	tė
ju	sio	kar	di	no	lo	Faul	ha	be	rio	ku	ri	jos	rū	mų	
sto	go.	Kar	tą	oro	pa	vo	jus	bu	vo	pa	skelb	tas	
mums	ten	be	dir	bant.	Nu	sku	bė	jo	me	į	slėp
tu	vę,	ku	rio	je	jau	bu	vo	se	se	rų	vie	nuo	lių.	
Ne	tru	kus	 at	si	ra	do	 ir	 pats	 kar	di	no	las	 su	
ke	le	tu	ku	ni	gų.	Lau	ke	pa	si	gir	dus	ei	li	niam	
spro	gi	mui,	jis	su	sa	vo	ge	ne	ra	li	niu	vi	ka	ru	
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ga	na	 iš	kil	min	gai	mums	vi	siems	 su	tei	kė	
nuo	dė	mių	at	lei	di	mą.
	 Ka	rui	 bai	gian	tis,	 vo	kie	čių	 val	džia	
pra	ne	šė,	 kad	 ko	le	gi	ja	 bus	 pa	nau	do	ta	 jų	
įstai	goms.	Dėl	 to	 kar	tu	 su	 dės	ty	to	jais	
iš	si	kė	lė	me	 į	Ma	ria	 Eck	mies	te	lį,	 kur	
pri	sig	lau	dė	me	 pran	ciš	ko	nų	 kon	ven	tu
a	lų	 vie	nuo	ly	ne.	 Po	 ka	ro	 vėl	 grį	žo	me	 į	
Pu	la	chą.	Ten	ra	do	me	iš	Ry	tų	Vo	kie	ti	jos,	
Bres	lau	jos,	at	vy	ku	sį	t.	Jo	ną	Rai	bu	žį.	Bu	vo	
ir	ne	se	niai	Ry	go	je	pri	mi	ci	jas	at	šven	tęs	lat
vis	t.	Sta	nis	lo	vas	Gai	de	lis.	Vė	liau	Pu	la	chą	
pa	sie	kė	bro	liai	Jur	gis	Ga	ta	vec	kas	ir	Pet	ras	
Klei	no	tas.
	 Aš	 bu	vau	 pa	skir	tas	 pri	žiū	rė	ti	 dvi	ra
čių,	ku	riais	dau	giau	siai	nau	do	jo	si	tė	vai,	
va	žia	vę	 pa	dė	ti	 pa	ra	pi	jų	 ku	ni	gams.	 Po	
bom	bar	da	vi	mų	gat	vės	bu	vo	pil	nos	stik	lų,	
tad	pa	dan	gas	daž	nai	tek	da	vo	lo	py	ti.
	 Pu	la	cho	 ko	le	gi	jos	 kop	ly	čio	je	 iš	 to	
pa	ties	 kar	di	no	lo	 Faul	ha	be	rio	 ga	vau	 tuo	
me	tu	bū	ti	nus	že	mes	niuo	sius	 šven	ti	mus.	
Man	 jau	 iš	vy	kus	 iš	 Pu	la	cho,	 jį	 iš	ti	ko	
skau	di	 ne	lai	mė.	Ry	tų	Vo	kie	ti	ją	 už	ėmus	
ru	sų	 ka	riuo	me	nei,	 da	lis	 tos	 pro	vin	ci	jos	
jė	zui	tų	se	mi	na	ris	tų	bei	nau	jo	kų	per	si	kė	lė	
į	 Pu	la	chą,	 pa	te	ku	sį	 į	 ame	ri	kie	čių	 zo	ną.	
Nau	jo	ky	no	ve	dė	jas	bu	vo	iš	kon	cen	tra	ci
jos	sto	vyk	los	iš	ėjęs	t.	Pie	sas.	Vie	ną	ket
vir	ta	die	nį	vi	si	14	nau	jo	kų	su	sa	vo	ve	dė	ju	
sunk	ve	ži	miu	 iš	va	žia	vo	 pa	si	žval	gy	ti	 po	
apy	lin	kes.	Va	žiuo	jant	 per	 ge	le	žin	ke	lį,	 į	
sunk	ve	ži	mį	 rė	žė	si	 trau	ki	nys.	Žu	vo	vi	si,	
va	žia	vę	sunk	ve	ži	miu.	Tai	bu	vo	la	bai	di
de	lis	smū	gis	Ry	tų	Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	jai...
	 Jė	zui	tų	ug	dy	mo	pro	gra	mo	je	tarp	fi	lo
so	fi	jos	ir	te	olo	gi	jos	stu	di	jų	yra	nu	ma	ty	ta	
per	trau	ka.	Aš	ją	pra	lei	dau	jė	zui	tų	glo	bo
ja	mo	je	ber	niu	kų	ko	le	gi	jo	je	St.	Bla	zie	no	
mies	te	ly	je	Švarc	val	de,	pran	cū	zų	zo	no	je.	
Mies	te	lio	baž	ny	čio	je,	su	si	sie	kian	čio	je	su	
ko	le	gi	ja,	sau	go	mos	šv.	Bla	žie	jaus	re	lik
vi	jos.	Nuo	to	ir	ki	lęs	jo	pa	va	di	ni	mas.
	 Ko	le	gi	jo	je	 dar	ba	vau	si	 tre	jus	me	tus.	
Man	te	ko	rū	pin	tis	moks	lei	vių	mu	zi	ki	niu	
ug	dy	mu,	tiks	liau,	pri	žiū	rė	ti,	kad	jie	lan

ky	tų	mu	zi	kos	pa	mo	kas	ir	tin	ka	mai	joms	
pa	si	reng	tų.
	 1950	m.	lie	pos	mė	ne	sį	lai	vu	kar	tu	su	
ki	tais	pa	bė	gė	liais	iš	Ry	tų	ša	lių	at	vy	kau	į	
Jung	ti	nes	Ame	ri	kos	Vals	ti	jas.	Či	ka	go	je	
tuo	me	tu	jau	gy	ve	no	ke	li	lie	tu	viai	jė	zui	tai:	
t.	Jo	nas	Ki	dy	kas,	ku	ris	bu	vo	na	mų	vy	res
ny	sis,	t.	Jo	nas	Bo	re	vi	čius,	t.	Juo	zas	Be	lec
kas,	t.	Juo	zas	Vaiš	nys,	t.	Jo	nas	Su	kac	kas	
ir	br.	Pet	ras	Klei	no	tas.	T.	Ki	dy	kas	į	JAV	
bu	vo	 at	vy	kęs	 ir	 tarp	 lie	tu	vių	 dar	ba	vo	si	
dar	prieš	Ant	rą	jį	pa	sau	li	nį	ka	rą.	Vi	si	ki	ti	
at	vy	ko	jau	po	ka	ro	kaip	pa	bė	gė	liai.	Jė	zui
tų	re	zi	den	ci	ja	bu	vo	įsi	kū	ru	si	ne	di	de	lia	me	
gels	vų	ply	tų	na	me	Či	ka	gos	piet	ry	čiuo	se,	
8101	ChamplainAve.
	 Ne	il	gai	čia	pa	bu	vęs	pri	si	jun	giau	prie	
sa	vo	 vi	lo	je,	 ne	to	li	 Ome	nos	mies	te	lio	
Mi	či	ga	no	vals	ti	jo	je,	atos	to	ga	vu	sių	ame
ri	kie	čių	 jė	zui	tų	 scho	las	ti	kų,	 su	 ku	riais	
vė	liau	iš	vy	kau	stu	di	juo	ti	te	olo	gi	jos	į	West	
Ba	den	Spring	so	ko	le	gi	ją	Pie	tų	In	dia	nos	
vals	ti	jo	je.	Tuo	me	tu	 JAV	 jė	zui	tai	 bu	vo	
su	si	skirs	tę	į	5	pro	vin	ci	jas:	Či	ka	gos,	Det
roi	to,	Ka	li	for	ni	jos,	Ore	go	no	 ir	Nau	jo	jo	
Or	le	a	no.	Kad	ta	da	Baž	ny	čios	dar	ne	bu	vo	
iš	ti	ku	si	pa	šau	ki	mų	kri	zė,	ga	li	ma	spręs	ti	iš	
to,	jog	1953	m.	net	25	jė	zui	tai,	bai	gę	West	
Ba	den	Spring	so	ko	le	gi	ją,	bu	vo	me	įšvęs	ti	
ku	ni	gais.	Po	to	kią	ku	ni	gų	lai	dą	baig	da	vo	
kiek	vie	nais	me	tais...
	 Per	atos	to	gas	kasmet	po	mė	ne	sį	pra	leis
da	vau	ber	niu	kų	sto	vyk	lo	je	prie	Paw	Paw	
eže	ro	Mi	či	ga	no	vals	ti	jos	 piet	va	ka	riuo	se.	
Tai	bu	vo	 lie	tu	vių	 jė	zui	tų	 sto	vyk	la,	ku	riai	
vi	sa	da	va	do	va	u	da	vo	 t.	 Jo	nas	Bo	re	vi	čius.	
Man	bai	gus	pir	muo	sius	te	olo	gi	jos	stu	di	jų	
me	tus,	lie	tu	viai	jė	zui	tai	per	si	kė	lė	į	di	des
nę	 re	zi	den	ci	ją,	 esan	čią	 piet	va	ka	ri	nė	je	
Či	ka	gos	da	ly	je,	5541	S.PaulinaStreet.	
Vė	liau,	1956–1959	m.	iš	vy	kęs	te	olo	gi	jos	
dok	to	ra	to	stu	di	jų	į	Ro	mą,	iš	jos	jau	grį	žau	
į	 da	bar	ti	nę	 re	zi	den	ci	ją	 su	 Jau	ni	mo	 cen
tru	ir	at	ski	ra	kop	ly	čia,	apie	ku	rių	sta	ty	bą	
„Laiš	kuo	se	bi	čiu	liams“	prieš	me	tus	bu	vo	
iš	sa	miai	ra	šy	ta...
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Istorija ir mes

LietuviaiČikagoje
	 Mū	sų	 tau	tie	čiai	čia	pra	dė	jo	kur	tis	dar	
XIX	a.	pa	bai	go	je	ir	at	vyk	da	vo	per	vi	są	XX	a.,	
ypač	–	po	Ant	ro	jo	pa	sau	li	nio	ka	ro,	iš	sky	rus	
„ge	le	ži	nės	už	dan	gos“	lai	kus.	Tuo	met	kles
tė	jo	pra	mo	nė,	mies	te	bu	vo	sta	to	mi	fab	ri	kai,	
ku	riems	rei	kė	jo	dar	bi	nin	kų.	Įsi	dar	bin	ti	ne
bū	da	vo	sun	ku	–	darbš	tu	mu	ir	są	ži	nin	gu	mu	
gar	sė	ju	sius	lie	tu	vius	darb	da	viai	pa	tys	kvies
da	vo	si.	Tad	šie	daž	niau	siai	ir	kū	rė	si	ne	to	li	
sa	vo	dar	bo	vie	čių.	Kur	tik	dau	giau	lie	tu	vių	
ap	si	gy	ven	da	vo,	sta	ty	da	vo	si	baž	ny	čią.	Vie	nu	
me	tu	Či	ka	go	je	vei	kė	net	13	lie	tu	viš	kų	baž
ny	čių.
 Už	si	da	rius	sker	dyk	loms,	ku	rio	se	dir	bo	
ypač	 daug	 lie	tu	vių,	 o	 ki	tiems	 fab	ri	kams	
iš	si	kė	lus	iš	mies	to,	lie	tu	viai	ir	gi	kė	lė	si	ar
čiau	nau	jų	jų	dar	bo	vie	čių	ar	ba	li	tu	a	nis	ti	nių	
mo	kyk	lų.	Dau	gu	ma	 lie	tu	vių	 šei	mų	 sa	vo	
gy	ve	na	mą	ją	vie	tą	yra	kei	tę	ma	žiau	siai	tris	
kar	tus.	Ka	dan	gi	 ben	dras	 ka	ta	li	kų	 tur	tas	
pri	klau	so	Baž	ny	čiai,	 lie	tu	viams	iš	si	kė	lus,	
jų	 pa	sta	ty	tos	 baž	ny	čios	 ati	tek	da	vo	Či	ka

			 	 	 	 	 T.	Al	gir	das	Pa	lio	kas,	SJ

Palaimintojo 
JURGIOMATULAIČIO

misijaLemonte
Ne	ga	liu	iš	kar	to	pra	dė	ti	ra	šy	ti	apie	pa	čią	mi	si	ją,	nes	tiems,	ku	rie	nie	ka	da	ne	bu	vo	Či
ka	go	je,	kil	tų	daug	klau	si	mų	ir	ne	aiš	ku	mų.	Tad	iš	pra	džių	per	žvel	ki	me,	kaip	is	to	ri	nių	
įvy	kių	fo	ne	šia	me	JAV	did	mies	ty	je	klos	tė	si	lie	tu	vių	bei	lie	tu	vy	bės	pa	dė	tis,	glau	džiai	
su	sie	ta	su	iš	ei	vi	jos	ti	kė	ji	mo	gy	ve	ni	mu.

gos	ar	ki	vys	ku	pi	jai.	 Jos	 te	ri	to	ri	jo	je	gy	ve	na	
6	052	000	žmo	nių,	iš	jų	–	2	442	000	ka	ta	li
kų.	Arkivys	ku	pi	ja	pa	da	ly	ta	į	378	pa	ra	pi	jas.	
At	ski	rų	 tau	ty	bių	 ti	kin	tie	siems	 ap	tar	nau	ti	
įsteig	ta	11	mi	si	jų,	ne	tu	rin	čių	sa	vo	te	ri	to	ri	jos.	
	 Šiuo	me	tu	šv.	Mišios	lie	tu	viškai	Čikago
je	au	ko	ja	mos	Ci	ce	ro,	Brigh	ton	Par	ke	ir	tė	vų	
jė	zui	tų	kop	ly	čio	je,	Mar	qu	et	te	Par	ke	ir	Le
mon	te.	Či	ka	gai	ar	ti	miau	sios	lie	tu	viš	kos	pa
ra	pi	jos	yra	Det	roi	te,	už	460	km	(288	mylių),	
ir	Klyv	len	de,	už	552	km	(345	mylių).

Pasauliolietuviųcentras
	 Kas	vie	tos	gy	ven	to	jams	yra	Le	mon	tas?	
Ame	ri	kie	čiams	tai	–	mies	te	lis,	įkur	tas	1873	
m.	į	piet	va	ka	rius	nuo	Či	ka	gos,	prie	ka	na	lo,	
ku	rio	sta	ty	bos	pa	tir	tis	vė	liau	bu	vo	pa	nau	do	ta	
gar	sio	jo	Pa	na	mos	ka	na	lo	sta	ty	bai.	Šiuo	ka
na	lu	At	lan	to	van	de	ny	nas	per	5	di	džiuo	sius	
Šiau	rės	Ame	ri	kos	 eže	rus	 bei	 3	 Ili	no	jaus	
vals	ti	jos	upes	bu	vo	su	jung	tas	su	Mi	si	si	pės	
upe,	 te	kan	čia	nuo	JAV	šiau	rės	 iki	pie	tų	 ir	
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įte	kan	čia	į	Gol	fo	įlan	ką.	
	 Ką	Le	mon	to	var	das	reiš	kia	lie	tu	viams?	
Pir	miau	sia	tai	lie	tu	vy	bės	cen	tras	ir	Pa	sau	lio	
lie	tu	vių	cen	tro	(PLC)	būs	ti	nė.	Anks	čiau	šia
me	pa	sta	te	vei	kė	vienuolių	vincentiečių	ku
ni	gų	se	mi	na	ri	ja,	įkur	ta	1965	m.	Kad	klie	ri	kai	
ga	lė	tų	iš	tie	sų	at	si	skir	ti	nuo	pa	sau	lio,	nuo	lat	
bū	ti	gam	tos	prie	globs	ty	je	ir	Die	vo	ar	tu	mo	je,	
mi	li	jo	nie	rius	Art	hu	ras	Schmit	tas	ją	pa	sta	tė	
lau	kuo	se	 už	Le	mon	to.	 Sąlygos	 studijuoti	
buvo	puikios	–	kop	ly	čia,	au	di	to	ri	jos,	sa	lės,	
bib	lio	te	kos,	 spor	to	 įren	gi	niai,	 dės	ty	to	jų	 ir	
klie	ri	kų	kam	ba	riai	įrengti	po	vie	nu	sto	gu.	
	 Po	Va	ti	ka	no	II	su	si	rin	ki	mo	kan	di	da	tų	į	
se	mi	na	ri	ją	pra	dė	jo	ma	žė	ti	ir	ji	buvo	uždar
yta.	1988	m.	už	800	tūkst.	do	le	rių	lie	tu	vių	
ben	druo	me	nė	nu	pir	ko	šį	11	250	kv.	m.	plo	to	
pa	sta	tą	su	6,4	ha	že	mės	ap	lin	kui.	Net	600	
tūkst.	do	le	rių	te	ko	sko	lin	tis	iš	ban	ko,	mo
kant	pro	cen	tus.	Ta	čiau	jau	po	ket	ve	rių	me	tų	
sko	la	ban	kui	bu	vo	iš	mo	kė	ta	par	da	vus	klie
ri	kų	ben	dra	bu	čio	spar	ne	įren	gtus	17	bu	tų.	
	 Kas	da	bar	su	telk	ta	po	šio	pa	sta	to	sto	gu?	
Tai	–	Pal.	Jur	gio	Ma	tu	lai	čio	mi	si	ja,	5	die	nas	
per	sa	vai	tę	vei	kian	ti	ame	ri	kie	čių	mo	kyk	la,	
šeš	ta	die	niais	–	di	džiau	sia	JAV	li	tu	a	nis	ti	nė	
mo	kyk	la,	tu	rin	ti	dau	giau	nei	450	mo	ki	nių,	
Lie	tu	vių	dai	lės	mu	zie	jus,	Lie	tu	vių	fon	das,	
Pa	sau	lio	lie	tu	vių	ben	druo	me	nės	fon	do	būs
ti	nė,	Vy	dū	no	fon	das,	Lie	tu	vių	skau	tų	są	jun
gos	ar	chy	vas,	pa	gal	Mon	tes	so	ri	me	to	di	ką	
dir	ban	tis	 vai	kų	 dar	že	lis,	 prieš	mo	kyk	li	nis	

dar	že	lis,	 17	 bu	tų	 gy	ve	na	ma	sis	 na	mas,	 3	
skir	tin	gų	dy	džių	sa	lės,	7	nuo	mo	ja	mi	kam
ba	riai	 su	 val	gyk	lė	le,	 nuo	mo	ja	ma	vir	tu	vė,	
so	cia	li	nis	 sky	rius,	 skai	tyk	la,	 skal	byk	la,	
lie	tu	vių	skau	tų	tun	tai,	fut	bo	lo	klu	bas,	siun
ti	nių	į	Lie	tu	vą	siun	ti	mo	agen	tū	ra,	naš	lai	čius	
Lie	tu	voje	šel	pian	ti	or	ga	ni	za	ci	ja	„Sau	lu	tė“,	
Lie	tu	vos	me	di	kams	pa	de	dan	ti	or	ga	ni	za	ci	ja 
MercyLift.	PLC	re	pe	tuo	ja	„Dai	na	vos“	cho
ras,	 liau	dies	 šo	kių	 ko	lek	ty	vai	 „Gran	dis“,	
„Spin	du	lys“,	ren	ka	si	„Lie	tu	vos	vy	čių“	gru
pė,	vei	kia	Me	no	mo	kyk	lė	lė.	Ke	li	kam	ba	riai	
pus	rū	sy	je	skir	ti	ar	chy	vams.
	 Ma	nau,	bū	ti	na	pa	žy	mė	ti,	kaip	PLC	iš
lai	ko	mas	–	ne	vien	dėl	to,	kad	tai	ypa	tin	gas	
fe	no	me	nas,	bet	kad	pa	na	šūs	sam	bū	riai	Lie
tu	vo	je	tu	rė	tų	iš	ko	pa	si	mo	ky	ti.	
	 Pa	sau	lio	 lie	tu	vių	 cen	trui	 iš	lai	ky	ti	 per	
me	tus	 rei	kia	 ne	ma	žiau	 kaip	 600	 tūkst.	
do	le	rių.	Už	 nu	omą	 nuo	lat	 gau	na	ma	 apie	
200	tūkst.,	pa	li	ki	mai	ir	au	kos	ne	sie	kia	100	
tūks	tan	čių.	Vien	kar	ti	niai	nuo	mi	nin	kai	at	ne
ša	apie	100	tūkst.	do	le	rių,	li	ku	sios	pa	ja	mos,	
apie	200	tūkst.	do	le	rių,	gau	na	mos	sa	va	no	rių	
dė	ka.	Vi	si	sa	va	no	riai	–	vien	tik	„ant	ro	sios	
ban	gos“,	t.	y.	po	ka	ro	at	vy	kę	lie	tu	viai.
	 Kiek	vie	ną	 tre	čia	die	nį	 di	dži	ą	ją	 407	
vie	tų	 sa	lę	 ir	 da	lį	 ko	ri	do	riaus	 „oku	puo	ja“	
ame	ri	kie	čiai	 –	 bin	go	 žai	dė	jai.	Kad	bin	go	
bū	tų	žai	džia	mas	be	per	trau	kos,	rei	ka	lin	ga	
ma	žiau	siai	60	sa	va	no	rių	ko	man	da,	kas	met	
už	dir	ban	ti	apie	140	tūkst.	do	le	rių.	Mo	te	rų	

Pal.	J.	Matulaičio	
misijos	bažnyčia
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ren	gi	nių	ko	mi	te	tas	lai	kas	nuo	lai	ko	ren	gia	
pie	tus	ir	su	ren	ka	dar	22	tūks	tan	čius.	Lie	tu
viš	kų	su	ve	ny	rų	krau	tu	vė	lė	bei	Lietuvių	dai
lės	muziejus	taip	pat	veikia	savanorių	dėka.	
Yra	ir	dau	giau	sri	čių,	kur	dir	ba	sa	va	no	riai.	
Pvz.,	pa	sta	to	šil	dy	mo	ir	vė	di	ni	mo	sis	te	mą	
pri	žiū	ri	ir	elek	tros	bei	san	tech	ni	kos	re	mon	tu	
kas	dien	rū	pi	na	si	sa	va	no	ris,	gau	nan	tis	„at	ly
gi	ni	mą“	tik	tai	trans	por	to	iš	lai	doms	pa	deng
ti.	To	kio	mis	pat	są	ly	go	mis	dir	bo	ir	ne	se	niai	
mi	ręs	ūk	ve	dys.	Be	sa	va	no	rių	cen	tras	tu	rė	tų	
iš	kart	už	si	da	ry	ti.

	 Tad	 ko	kia	 PLC	 at	ei	tis?	Ka	ro	me	tais	
da	lis	lie	tu	vių	tu	rė	jo	pa	lik	ti	Tė	vy	nę,	ta	čiau	
pri	vers	ti	nė	trem	tis	ne	už	ge	si	no	mei	lės	Lie
tu	vai.	Bū	tent	tai	ska	ti	no	juos	ne	tik	iš	lai	ky	ti	
lie	tu	vy	bę,	bet	ir	per	duo	ti	ją	sa	vo	vai	kams	
bei	vai	kai	čiams	ir	sa	va	no	riš	kai	rū	pin	tis	ben
dru	lie	tu	vy	bės	rei	ka	lu.	Kol	bus	gy	va	di	džiai	
Tė	vy	nę	my	lin	ti	ant	ro	ji	iš	ei	vi	jos	ban	ga,	kol	
gy	vuos	lie	tu	viš	kos	pa	ra	pi	jos,	 li	tu	a	nis	ti	nės	
mo	kyk	los,	lie	tu	viš	kos	or	ga	ni	za	ci	jos,	klu	bai,	
kol	ne	trūks	sa	va	no	rių	lie	tu	vy	bės	rei	ka	lams,	
tol	lie	tu	vy	bė	JAV	iš	liks.	Gi	mu	sie	ms	Ame	ri
ko	je	Lie	tu	va	ir	lie	tu	vy	bė	jau	ne	to	kia	ar	ti
ma.	Tre	čio	ji,	po	1990	m.	at	vy	ku	si,	ban	ga	
kol	kas	ne	ga	li	pa	keis	ti		„ant	ro	sios“,	nes	tu	ri	
dirb	ti,	dirb	ti,	dirb	ti...
   
Misijosįkūrimas
	 1992	m.	at	vy	kęs	į	JAV,	bu	vau	sep	tin	tas	
jė	zui	tų	na	mų	Ga	ge	Par	ke	gy	ven	to	jas.	Sek

ma	die	niais	vie	nas	ar	du	ku	ni	gai	pa	si	lik	da	vo	
dve	joms	Mi	šioms	jė	zui	tų	kop	ly	čio	je,	o	ki	ti	
iš	vyk	da	vo	į	lie	tu	vių	tel	ki	nius	Wau	ke	ga	ne,	
Roc	kfor	de,	Be	ver	ly	Sho	res	 ir	Union	Pier	
vie	to	vė	se.	Lie	tu	vių	ten	nuo	lat	ma	žė	jo,	bet	
dar	grei	čiau	su	ma	žė	jo	jė	zui	tų,	da	lį	Vieš	pa
čiui	pa	šauk	ti	į	Ana	pus.	Jau	ke	lin	tus	me	tus	
kar	tą	per	mė	ne	sį	ap	tar	nau	ja	me	tik	tai	Be	ver
ly	Sho	res	gy	ve	nan	čius	lie	tu	vius.	
	 Ra	mi	 ir	 sau	gi	 po	ka	rio	 Či	ka	ga	 taip	
pat	 il	gai	niui	 pa	si	kei	tė.	 Jau	 pra	ei	ty	je	 li	ko	
karš	to	sios	 Či	ka	gos	 nak	tys,	 ku	rias	 bu	vo	
ga	li	ma	 ra	miai	 leis	ti	 iš	si	tie	sus	Mar	qu	et	te	
Par	ko	 pie	ve	lė	je.	Na	muo	se	 te	ko	 įsi	tai	sy	ti	
ge	rus	 už	rak	tus.	Lie	tu	viai	 pra	dė	jo	 dai	ry	tis	
į	Či	ka	gos	prie	mies	čius.	Le	mon	tas	ne	bu	vo	
nau	jas	lie	tu	vių	tel	ki	nys,	tie	siog	čia	at	si	ra	do	
pa	lan	kes	nės	 są	ly	gos	 su	si	bū	ri	mams.	Kaip	
pa	pras	tai,	 lie	tu	vius	 bur	ti	 į	 ben	druo	me	nę	
ska	ti	no	po	rei	kis	prak	ti	kuo	ti	sa	vą	jį	ti	kė	ji	mą.
	 Sek	ma	die	nio	Mi	šioms	kar	tą	per	mė	ne	sį	
bū	da	vo	nuo	mo	ja	ma	vie	na	iš	tri	jų	Le	mon	to	
baž	ny	čių,	gau	na	mas	lei	di	mas	au	ko	ti	Mi	šias	
tuo	met	dar	vei	kian	čio	je	se	mi	na	ri	jo	je	ar	ba	
nau	do	ja	ma	si	At	ei	ti	nin	kų	na	mais,	ta	čiau	jų	
sa	lėje	 til	p	da	vo	vos	 70–80	 žmo	nių.	Tik	tai	
nu	pir	kus	bu	vu	sios	se	mi	na	ri	jos	pa	sta	tą	bu	vo	
pa	ten	kin	ti	ir	tau	ti	nės	sa	vi	raiš	kos,	ir	re	li	gi	nės	
prak	ti	kos	po	rei	kiai.	Le	mon	te	pa	dir	bė	ti	te	ko	
be	veik	 vi	siems	 tė	vams	 jė	zui	tams,	 ta	čiau	
grei	tai	 pa	aiš	kė	jo,	 kad	ge	riau	bū	tų	 vie	nas,	
nuo	la	ti	nis	 ga	ny	to	jas.	 Juo	dar	 ke	le	tą	me	tų	
prieš	mi	si	jos	įkū	ri	mą	bu	vo	pa	skir	tas	t.	Le
o	nas	Za	rem	ba,	SJ.	
	 Ko	dėl	lie	tu	vių	sie	lo	va	da	ati	te	ko	jė	zui
tams?	Tur	būt	dėl	to,	kad	jė	zui	tai	la	biau	nei	
ki	tos	vie	nuo	li	jos	rū	pi	no	si	iš	ei	vi	jos	dva	si	niu	
gy	ve	ni	mu.	Ap	si	gy	ve	nęs	Či	ka	gos	 jė	zui	tų	
na	muo	se,	iš	kar	to	pa	ju	tau,	kad	čia	griež	tai	
lai	ko	ma	si	 ne	ra	šy	tos	 tai	syk	lės:	 „Jo	kiems	
lie	tu	vių	sie	lo	va	dos	rei	ka	lams	ne	tu	ri	me	tei
sės	pa	sa	ky	ti	‘ne’“.	Jė	zui	tai	nuo	lat	rū	pi	no	si	
at	ei	ti	nin	kų	ir	skau	tų	sie	lo	va	da,	da	ly	va	vo	jų	
va	sa	ros	sto	vyk	lo	se,	va	do	va	vo	įvai	riau	sioms	
re	ko	lek	ci	joms	ne	tik	JAV,	Ka	na	do	je,	bet	ir	
Pie	tų	Ame	ri	ko	je	bei	Aust	ra	li	jo	je.	Jie	dir	bo	
li	tu	a	nis	ti	nė	se	mo	kyk	lo	se,	bu	vo	įsi	trau	kę	į 

Res	pub	li	ko	nų	ge	gu	ži	nė	PLC	kie	me	pra	ėju	siais	me	tais.	
Iš	de	ši	nės:	t.	A.	Pa	lio	kas,	lie	tu	vių	res	pub	li	ko	nų	ly	de
ris	A.	Mi	liū	nas,	JAV	lie	tu	vių	ben	druo	me	nės	ta	ry	bos	
pir	mi	nin	kė	R.	Na	ru	šie	nė,	Lie	tu	vos	kon	su	las	JAV	A.	
Dau	no	ra	vi	čius	su	žmo	na	
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įvai	rių	lie	tu	viš	kų	or	ga	ni	za	ci	jų	veik	lą.	Dėl	to	
jė	zui	tai	ak	ty	viai	ėmė	si	ir	Či	ka	gos	prie	mies
čių	 lie	tu	vių	 sie	lo	va	dos.	Kad	 ne	nu	si	ženg
tu	me	 tie	sai,	 rei	kia	 pa	mi	nė	ti	 ir	 sa	vo	 lai	ku	
prie	lie	tu	vių	sie	lo	va	dos	ak	ty	viai	pri	si	dė	ju	sį	
pre	la	tą	Juo	zą	Pruns	kį.	
	 Nu	pir	kus	 PLC,	 bu	vo	 pa	reng	ti	 do	ku
men	tai,	 rei	ka	lin	gi	 lie	tu	vių	mi	si	jai	 įkurti.	
Net	me	tus	lie	tu	viai	my	nė	Či	ka	gos	ku	ri	jos	
slenks	tį,	 kol	 pa	ga	liau	 1989	m.	 gruo	džio	
pa	bai	go	je	 bu	vo	 pa	si	ra	šy	tas	mi	si	jos	 įstei
gi	mo	do	ku	men	tas	 tarp	Či	ka	gos	kar	di	no	lo	
Jo	sep	ho	Ber	nar	di	no	 ir	 tuo	me	ti	nio	 jė	zui	tų	
vy	res	nio	jo	t.	An	ta	no	Sau	lai	čio.	Įsteig	da	ma	
mi	si	ją,	vys	ku	pi	ja	tu	ri	bū	ti	tik	ra,	kad	ji	bus	
fi	nan	siš	kai	iš	lai	ko	ma	ir	ne	pri	stigs	va	do	vų,	
o	tuo	ge	riau	siai	ga	li	pa	si	rū	pin	ti	vie	nuo	li	ja.	
Šiuo	 at	ve	ju	 rū	pin	tis	mi	si	ja	 bu	vo	 pa	ti	kė	ta	
jė	zui	tams.	Tad	1990	m.	sau	sio	1	d.	„mi	si	jos	
me	dis“	ga	vo	tei	sę	įleis	ti	šak	nis	į	Le	mon	to	
že	mę,	ku	rio	je	jis	au	ga	ir	tarps	ta	iki	šiol.	
  
Sielovadamisijoje
	 Pal.	Jur	gio	Ma	tu	lai	čio	mi	si	ja	tu	ri	tei	sę	ap
tar	nau	ti	vi	sus	lie	tu	vius,	kad	ir	kur	jie	gy	ven	tų.	
Kar	tais	juo	kau	ja	me,	kad	mū	sų	mi	si	ja	yra	la	bai	
di	de	lė,	nes	kiek	vie	ną	sek	ma	die	nį	baž	ny	čio	je	
su	lau	kia	me	lie	tu	vių	net	iš	tri	jų	vys	ku	pi	jų.	Šv.	
Mi	šios	pas	mus	vyks	ta	ir	apei	gos	at	lie	ka	mos	
tik	tai	 lie	tu	viš	kai,	kad	ne	bū	tų	kon	ku	ren	ci	jos	
vie	ti	nėms	pa	ra	pi	joms.

	 Šven	to	jo	Raš	to	mė	gė	jai	dar	iki	šiol	pri	si
me	na	t.	L.	Za	rem	bos	dar	bo	mi	si	jo	je	lai	kus,	
kai	Mi	šių	skai	ti	nių	ir	Evan	ge	li	jos	ko	men	ta
ras	bū	da	vo	tik	rai	pro	fe	so	riui	tin	ka	mo	ly	gio.	
Ta	čiau	lais	vai	Lie	tu	vai	ne	tru	kus	pri	rei	kė	šio	
ži	nių	lo	by	no	ir	nuo	1992	m.	t.	Le	o	nas	pa	ni	ro	
į	Kau	no	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	jos	bei	Vy	tau	to	Di
džio	jo	uni	ver	si	te	to	aka	de	mi	nius	van	de	nis.

	 Po	 jo	me	tus	dar	ba	vo	si	griež	tą	 tvar	ką	 ir	
draus	mę	mė	gęs	bei	ori	gi	na	lia	sie	lo	va	da	gar	sė
jęs	t.	Jo	nas	Ki	dy	kas,	SJ.	Pvz.,	kar	tą	pas	šeš	ta
die	ni	nės	mo	kyk	los	mo	ky	to	ją	at	bė	ga	mo	ki	nys	
ir	su	si	jau	di	nęs	pa	sa	ko	ja:
	 –	Mū	sų	ku	ni	gas	mi	rė	–	baž	ny	čio	je	gu
li	kniūbs	čias,	o	 ran	kos	–	kaip	Kris	taus	ant	
kryžiaus.
	 –	Ne	si	jau	dink,	–	 ra	mi	na	 jį	mo	ky	to	ja.	–	
Ku	ni	gas	ne	mi	rė,	o	at	gai	lau	ja.	Gal	už	ne	ge	rus	
vai	kus,	gal	už	mus	vi	sus...
	 Dar	po	me	tų,	1993	m.,	vos	įpu	sė	jęs	ko	le
dže	an	glų	kal	bos	moks	lus,	mi	si	jos	di	rek	to	riu
mika	pe	lio	nu	bu	vau	pa	skir	tas	aš.	Ne	ri	ma	vau	
ne	juo	kais	–	juk	rei	kės	kal	bė	ti	žmo	nėms,	ku	rie	
nuo	pat	 jau	nys	tės	gir	dė	jo	gar	sius	ora	to	rius,	
vi	suo	me	nės	vei	kė	jus,	ra	šy	to	jus,	žo	džiu	–	ne	ei
li	nius,	iš	si	la	vi	nu	sius	ku	ni	gus.	Net	sal	du	da	rė	si	
gal	vo	jant	apie	ga	li	my	bes	lavintis	lais	va	ja	me	
pa	sau	ly	je,	ku	rių	Lie	tu	vo	je	ne	tu	rė	jau.	Ta	čiau	
esi	jė	zui	tas,	jei	Baž	ny	čia	siun	čia,	ne	ga	li	tūp
čio	ti	 ar	 ai	ma	nuo	ti,	 pri	va	lai	 ei	ti	 pir	myn.	 Ir	
ėjau...	ir	ei	nu...	ir	tu	rė	siu	ei	ti,	kol	reikės,	kol	
bus	jė	gų.

T.	A.	Palioko	pamokslas	per	šv.	Mišias	su	vaikais

Lietuvos	Eucharistinio	kongreso	balandžiai	
„atskrido“	į	Lemontą
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	 Pir	miau	sia	ap	si	spren	džiau	ne	ko	man	duo
ti,	ne	va	do	vau	ti,	o	įsi	klau	sy	ti.	Čia	nepa	si	švais
ty	si	drau	di	mais	ar	pa	lie	pi	mais,	nes	lais	vo	je	
ša	ly	je,	de	mo	kra	tinėje	san	tvar	ko	je	pra	gy	ven	ti	
de	šimt	me	čiai	ati	tin	ka	mai	su	for	muo	ja	ir	žmo
gaus	men	ta	li	te	tą.	Tie	sos	sa	ky	mas	vi	sa	da	tu	ri	
bū	ti	pa	grįs	tas,	nie	ka	da	ne	pa	mirš	tant	jė	zui	tų	
nuo	sta	tos	tvir	tai	lai	ky	tis	prin	ci	pų,	bet	švel	niai	
juos	dieg	ti	ki	tiems.	
	 Kai	tik	ga	lė	da	vau	ati	trūk	ti	nuo	tie	sio	gi	nės	
sie	lo	va	dos,	 ki	bau	 į	 kny	gas.	Kal	bė	ti	 žmo
nėms	da	rė	si	vis	drą	siau.	Be	to,	ir	 jie	iš	sa	ko,	
kas	ti	ko,	kas	ne,	kas	įdo	mu	ir	svar	bu.	Pri	im	ta	
ge	ra	no	riš	ka	kri	ti	ka	pa	de	da	 to	bu	lė	ti	 ir	geriau	
pa	dė	ti	 ti	kin	tie	siems.	Ne	vie	nas	 jų	man	yra	
sa	kęs:	 „Ne	pa	li	ki
te	mū	sų,	 kol	mes	
gy	vi,	 nes	 no	ri	me,	
kad	jūs	mus	pa	lai
do	tu	mė	te“.	Tai	ge
riau	siai	at	sklei	džia,	
kad	mes	su	pran	ta
me	vie	ni	ki	tus,	kad	
no	ri	me	kar	tu	 tęs	ti	
ti	kė	ji	mo	ir	gy	ve	ni
mo	ke	lio	nę.
	 Kiek	vie	no	sie
lo	va	di	nin	ko	mo
ky	to	jas	ir	pa	vyz	dys	
yra	Jė	zus.	Ja	me	vis
kas	to	bu	lai	su	de	rin
ta:	drą	sa	ir	nuo	lan
ku	mas,	prin	ci	pin	gu	mas	ir	švel	nu	mas,	reik	lu	mas	
ir	to	le	ran	ci	ja,	ne	pa	vargs	tan	tis	uo	lu	mas	ir	il	gos	
kon	tem	plia	ci	jos	va	lan	dos...	Kiek	dar	daug	rei
kia	iš	mok	ti,	kiek	dar	rei	kia	nu	veik	ti	sten	gian	tis	
pa	žin	ti	Vieš	pa	tį!..

Misijoskasdienybė
 Per	me	tus	mi	si	jo	je	bū	na	apie	35	krikš	tus,	
45	lai	do	tu	ves,	10	jung	tu	vių,	50	vai	kų	pa	ren
gia	me	Pir	ma	jai	Ko	mu	ni	jai,	kas	an	tri	me	tai	
be	veik	50čiai	su	tei	kia	mas	Su	tvir	ti	ni	mo	sak
ra	men	tas.	
	 Apei	gos	pas	mus	vyks	ta	šiek	tiek	ki	taip	
nei	didžiosiose	Lie	tu	vo	s	parapijose	ir	rei	ka
lau	ja	dau	giau	lai	ko	bei	ku	ni	go	dė	me	sio.	Pvz.,	

Krikš	to	sak	ra	men	tas	tei	kia	mas	ne	gru	pei	kar
tą	ar	du	per	mė	ne	sį,	o	in	di	vi	du	a	liai.	Il	ges	nės	
ir	 lai	do	tu	vių	apei	gos.	 Jų	 iš	va	ka	rė	se	ku	ni	gas	
vyks	ta	į	lai	do	ji	mo	na	mus	šer	me	nų	mal	doms.	
Ry	te	vėl	va	žiuo	ja	me	pa	si	mels	ti	mi	ru	sį	jį	iš	ly
dint.	Šv.	Mi	šios	pa	pras	tai	bū	na	10	val.,	po	to	
ke	liau	ja	me	į	Šv.	Ka	zi	mie	ro	ka	pi	nes,	esan	čias	
už	25	km.	Be	to,	ar	ti	mie	ji	vi	suo	met	pa	gei	dau	ja,	
kad	ku	ni	gas	da	ly	vau	tų	ge	du	lin	guo	se	pie	tuo
se...
	 Kai	Ame	ri	ko	je	pir	mą	kar	tą	 te	ko	 tuok	ti	
ir	nuo	ta	kos	ma	ma	pa	klau	sė	apie	 san	tuo	kos	
re	pe	ti	ci	ją,	 iš	pū	čiau	akis...	Pir	mą	kar	tą	prieš	
san	tuo	ką	su	ku	ni	gu	čia	su	si	tin	ka	ma	su	si	tar	ti	
ir	 su	tvar	ky	ti	do	ku	men	tų,	an	trą	kar	tą	vyksta	

iš	sa	mes	nis	po	kal	bis,	tre	čią	kar	tą	–	re	pe	ti	ci	ja	
ir	tik	po	to	–	san	tuo	kos	ce	re	mo	ni	ja.	Ta	čiau	tą	
die	ną	jau	nie	ji,	jų	tė	vai,	pa	mer	gės	ir	pa	bro	liai,	
žie	dų	ne	šė	jas	ir	gė	lių	bars	ty	to	ja	jau	ži	no,	kur	
ir	kaip	nu	ei	ti,	kur	at	si	sto	ti,	kur	at	si	sės	ti	ir	t.	t.	
Kai	kas	tai	va	di	na	spek	tak	liu.	Bet	ar	gi	ne		gra
žu,	kai	baž	ny	čio	je	iš	kil	mės	vyks	ta	dar	niai	ir	
sklan	džiai?
	 Da	bar,	kai	prieš	PLC	 iš	dy	go	nau	jas	gy
ve	na	mų	jų	na	mų	 ra	jo	nas,	kas	die	ni	nių	Mi	šių	
da	ly	vių	mū	sų	baž	ny	čio	je	pa	dau	gė	jo	iki	30.	Į	
sek	ma	die	nio	Mi	šias	su	si	ren	ka	dau	giau	kaip	
650.	Kiek	vie	nam	sek	ma	die	niui	pa	ren	gia	me	
ir	 iš	spaus	di	na	me	po	400	 egz.	 „Ma	tu	lai	čio	

Pal.	J.	Matulaičio	misijos	choro	kalėdinis	koncertas
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mi	si	jos	 ži	nių“.	 Pir	mą	jį	
mė	ne	sio	sek	ma	die	nį	–	Mi
šios	su	vai	kais.	Po	Mi	šių	
vai	kai	 gau	na	 po	 rie	ke	lę	
pa	lai	min	to	 py	ra	go,	 ska
nes	nio	nei	bet	kur	ki	tur...
	 Kaip	 at	ro	do	 ei	li	nis	
ku	ni	go	sek	ma	die	nis?	9	ir	
11	val.	–	šv.	Mi	šios.	Po	jų	
sa	lė	je	daž	niau	siai	vyks	ta	
koks	nors	 ren	gi	nys,	 ku
ria	me	rei	kia	ne	tik	su	kal
bė	ti	 pra	džios	mal	dą,	bet	
ir	pa	čiam	da	ly	vau	ti.	Vė
liau	–	krikš	tas	ar	ba	na	mų	
šven	ti	ni	mas,	 su	si	ti	ki	mas	
su	jau	no	mis	šei	mo	mis	ar	
kas	kita.	17	val.	–	iš	pa	žin
tys,	18	val.	–	šv.	Mi	šios.	Po	Mi	šių	–	ar	ba	tė	lė,	
po	kal	biai,	kar	tais	žiū	ri	me	vaiz	da	juos	tę.	Apie	
21	val.	 at	si	ran	di	 na	muo	se,	 kur	 dar	 lau	kia	
asmeninė	Va	lan	dų	liturgija...
	 Kar	tą	per	 sa	vai	tę	pas	mus	vyks	ta	Švč.	
Sak	ra	men	to	ado	ra	ci	ja	 ir	Šven	to	jo	Raš	to	bū
re	lio	 su	si	ti	ki	mas.	Per	ad	ven	tą	 ir	ga	vė	nią	 iš	
Lie	tu	vos	 at	vyks	tan	čių	 jė	zui	tų	dė	ka	vi	sa	da	
ren	gia	mos	re	ko	lek	ci	jos.	Kas	met	su	si	ren	ka	me	
į	Mo	ti	nos	die	nos,	o	ru	de	nį	–	į	pa	ben	dra	vi	mo	
pie	tus.	Kar	tą	per	me	tus	or	ga	ni	zuo	ja	me	mal
din	gą	ke	lio	nę	į	va	di	na	mą	jį	HolyHill	(Šven	tą	jį	
kal	ną)	kai	my	ni	nė	je	Viskon	si	no	vals	ti	jo	je.	Per	
baž	ny	čią	žmo	nes	pa	sie	kia	re	li	gi	nė	spau	da	iš	
Lie	tu	vos:	„XXI	am	žius“,	„Ar	tu	ma	“	ir	„Žo
dis	tarp	mū	sų“.	Įkur	ta	mi	si	jos	re	li	gi	nių	kny	gų	

bib	lio	te	ka,	ku	rio	je	 su	kaup	tos	be	veik	vi	sos	
pas	ku	ti	niai	siais	me	tais	 lais	vo	je	Lie	tu	vo	je	
iš	leis	tos	kny	gos.	Jų	ga	li	ma	ir	įsi	gy	ti.	Spau	da	
ir	kny	gos	–	rim	tas	sie	lo	va	di	nin	ko	pa	gal	bi	nin
kas.	Aiš	kiai	ma	tau	jų	da	ro	mą	po	vei	kį	žmo	nių	
re	li	gi	nei	sa	vi	mo	nei.
 Skir	tin	gai	nei	Lie	tu	vo	je,	Va	ka	ruo	se	ku	ni
gas	ne	pa	lie	ka	mas	už	„pa	sau	lie	čių	lai	vo	bor	to“.	
Jis	yra	ne	tik	ben	druo	me	nės	va	do	vas,	bet	ir	
jos	na	rys.	Dėl	to	vi	sur	kvie	čia	mas	da	ly	vau	ti:	
mi	nė	ji	muo	se,	 su	si	rin	ki	muo	se,	 lab	da	ros	pie
tuo	se,	 svar	biau	siuo	se	mo	kyk	los	 įvy	kiuo	se,	
pa	ro	dų	ati	da	ry	muo	se,	kon	cer	tuo	se	ir	ki	tuo	se	
ren	gi	niuo	se.	Prieš	ke	le	tą	me	tų	 tuo	me	ti	niam	
pro	vin	ci	jo	lui	An	ta	nui	Sau	lai	čiui	pa	si	skun
džiau,	kad	no	rint	vi	sur	 su	spė	ti	ma	žai	 lie	ka	
lai	ko	ne	si	bai	gian	tiems	mi	si	jos	rei	ka	lams.	T.	

An	ta	nas	man	tuo	met	at	sa	kė,	
kad	bū	ti	su	žmo	nė	mis	–	ir	gi	
sie	lo	va	dos	dar	bo	da	lis.	Ren	gi
niuo	se	už	si	mez	ga	pa	žin	tys	su	
įvai	riau	siais	žmo	nė	mis,	 taip	
pat	ir	su	tais,	ku	rie	dėl	lai	ko	
sto	kos	dva	si	nius	rei	ka	lus	lin
kę	nu	kel	ti	į	at	ei	tį;	čia	su	tei	ki	
ge	rą	pro	gą	pri	ei	ti,	pa	si	kal	bė	ti	
ir	ga	li	tuoj	pat	pa	dė	ti	žo	džiu	
ar	 vė	liau	–	 tin	ka	ma	kny	ga.	
Ta	čiau,	kad	ir	kaip	norėtum,	
vi	sur	su	spė	ti	ne	įma	no	ma. 

Šventojo	Rašto	būrelio	viešnagė	skulptoriaus	Ramojaus	Mozoliausko	
studijoje.	Sėdi	(iš	kairės)	t.	L.	Zaremba	ir	t.	A.	Paliokas
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Pasaulio	lietuvių	centro	pagalbininkės	ir	renginių	komiteto	narės	1999	
m.	Centre	sėdi	t.	A.	Paliokas	ir	prel.	I.	Urbonas
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„Naujosiosbangos“sielovados
ypa tu mai
	 Po	„ge	le	ži	nės	už	dan	gos“	griū	ties	į	Ame	ri	ką	
pra	dė	ju	sius	plauk	ti	lie	tu	vius	sen	bu	viai	pa	va	di	no	
„tre	či	ą	ja	ban	ga“.	Nors	spė	ja	ma,	kad	ši	ban	ga	yra	
šim	ta	tūks	tan	ti	nė,	ta	čiau	baž	ny	čio	je	iš	jos	pa	si
ro	do	tik	vie	nas	ki	tas.	Dau	giau	siai	nau	jų	jų	imig
ran	tų	pa	ma	to	me	per	me	ti	nes	šven	tes.	Ta	čiau	į	
sa	lę	po	Mi	šių	pa	ben	drau	ti	ar	į	ren	gi	nius	at	ei	na	
re	tas	ku	ris.	Iš	kar	to	prie	baž	ny	čios	pri	sig	lau	dė	ir	
į	mi	si	ją	įsi	ra	šė	tie,	ku	rie	tu	rė	jo	gi	les	nes	ti	kė	ji	mo	
šak	nis	Lie	tu	vo	je.
	 Ta	čiau	džiu	gu,	kad	da	lis	lie	tu	vių	Die	vą	
at	ran	da	bū	tent	gy	ven	da	mi	Ame	ri	ko	je.	Pir
miau	sia	imig	ran	tus	vei	kia	pa	ti	krikš	čio	niš	ka	
Ame	ri	kos	vi	suo	me	nė.	Čia	nie	kas	sa	vo	ti	kė
ji	mo	ne	sle	pia,	tai	lai	ko	ma	net	gi	pri	va	lu	mu.	
Tei	gia	mas	ap	lin	ki	nių	po	žiū	ris	į	re	li	gi	ją	ska
ti	na	do	mė	tis	ti	kė	ji	mu,	Baž	ny	čia	ir	ar	ti	na	prie	
Die	vo.
	 Ki	tą	nau	jų	jų	 imig	ran	tų	da	lį	 į	Baž	ny	čią	
at	ve	da	sak	ra	men	tai.	Reng	da	mie	si	san	tuo	kai,	
kai	ku	rie	pa	si	ren	gia	ir	Pir	ma	jai	Ko	mu	ni	jai	ar	
Su	tvir	ti	ni	mo	sak	ra	men	tui.	Vai	kams	ren	gian	tis	
Pir	ma	jai	Ko	mu	ni	jai,	ir	tė	vai	ne	re	tai	at	ran	da	iki	
šiol	men	kai	pa	žin	tą	Die	vą.	
	 Kai	 ku	riuos	 stip	riai	 pa	vei	kia	Tė	vy	nės	
ne	te	ki	mas,	li	ga,	sun	kus	dar	bas,	vie	natvė,	ne
sau	gu	mas,	ne	ži	no	ma	at	ei	tis	ir	kt.	Jei	gu	iš	tiks	
ne	lai	mė,	kas	pa	dės,	kam	tu	bū	si	rei	ka	lin	gas?	
Il	gai	niui	kyla	min	tis	kreip	tis	į	Die	vą,	ar	ti	miau	
jį	pa	žin	ti,	kad	bū	tų	į	ką	at	si	rem	ti.	Taip	ir	šal	ti	
tra	di	ci	niai	ka	ta	li	kai	at	gai	vi	na	sa	vo	ti	kė	ji	mą,	
pra	de	da	jį	prak	ti	kuo	ti.	Įdo	miau	sia,	kad	vė	liau	
jie	„ne	at	krin	ta“,	nes	ry	šys	su	Die	vu	nai	ki	na	
bai	mes,	guo	džia,	gy	do,	at	si	lie	pia	 į	 žmo	nių	
po	rei	kius.	
 Sa	vo	 in	dė	lį	misijoje	 įne	šė	 sek	ma	die	nio	
va	ka	ro	šv.	Mi	šios,	ku	rios	la	biau	at	lie	pia	„nau
jo	sios	ban	gos“	reik	mes.	Po	kal	biai,	už	si	mez
gan	tys	po	šių	Mi	šių,	pa	lie	čia	ne	vie	ną	ge	ros	
va	lios	žmo	gų,	kei	čia	jo	ir	jo	šei	mos	gy	ve	ni	mą	
bei	pa	čią	gy	ve	ni	mo	ver	ty	bių	 ska	lę.	Dėl	 to	
džiu	gu,	kad	ten	ka	prie	to	pri	si	dė	ti.
	 Gy	ve	ni	mas	te	ka,	jė	gos	mąž	ta,	o	di	des	nei	
Die	vo	gar	bei	ir	sie	lų	nau	dai	no	ri	si	dar	daug,	
oi,	daug	pa	da	ry	ti...

Istorija ir mes

	 Die	vui	žmo	nės	da	vė	dau	gy	bę	var	dų:	
Ne	ju	dan	tis	Ju	din	to	jas,	Am	ži	no	ji	Jė	ga,	
Aukš	čiau	sia	sis	Pro	tas…	Šis	są	ra	šas	–	
be	ga	lo.	
	 Bet	 Jė	zus	mums	 sa	ko:	 jei	 tik	rai	
no	ri	te	ži	no	ti,	kas	yra	Die	vas,	kiek	tik	
sa	vo	žmo	giš	ka	pri	gim	ti	mi	esa	te	pa	jė
gūs	 jį	pa	žin	ti,	 se	ki	te	ma	no	pa	vyz	džiu	
ir	kreip	ki	tės	į	jį,	pa	pras	čiau	siai	sa	ky
da	mi:	„Tė	ve“...

Ja	mes	F.	Co	laian	ni T.
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Provincijoje

	 Ka	dan	gi	pas	ku	ti	niu	me	tu	at	si	ran	da	jau
nuo	lių	iš	Lat	vi	jos,	no	rin	čių	sto	ti	pas	jė	zui
tus,	tai	stip	ri	na	ir	mū	sų	no	rą	ten	dar	buo	tis.	
Šiuo	me	tu	trys	lat	viai	jau	yra	da	vę	įža	dus	ir	
bai	gia	fi	lo	so	fi	jos	stu	di	jas.	In	for	ma	ci	ją	apie	
Lie	tu	vo	je	dir	ban	čius	jė	zui	tus	daž	niau	siai	jie	
gau	da	vo	iš	Lat	vi	jo	je	dir	ban	čių	Eu	cha	ris	ti	nio	
Jė	zaus	se	se	rų.	Ki	ti	 iš	is	to	ri	jos	ži	no	jo,	kad	
Lat	vi	jo	je	kaž	ka	da	bū	ta	jė	zui	tų...	Ypač	ak	ty
viai	jie	yra	dar	ba	vę	si	Lat	ga	lo	je.	Šis	kraš	tas	
ir	 da	bar	 yra	 ka	ta	li	kiš	kas.	Be	 to,	Ro	mo	je,	
Biblicume,dir	ban	tis tė	vas	 jė	zui	tas	 Ja	nis	
Prie	dė	ke	le	tą	mė	ne	sių	per	me	tus	at	vyks	ta	
skai	ty	ti	pa	skai	tų	į	Ry	gos	ku	ni	gų	se	mi	na	ri	ją.	
Per	 jį	 be	si	do	min	tys	 taip	 pat	 gau	na	 in	for
ma	ci	jos	apie	mus.	T.	J.	Prie	dė	su	Lat	vi	jos	
Bib	li	jos	drau	gi	ja	da	bar	yra	įsi	trau	kęs	į	la	bai	
at	sa	kin	gą	dar	bą	–	į	lat	vių	
kal	bą	ver	čia	Se	ną	jį	Tes	ta
mentą,	nes	lat	vių	ka	ta	li	kai	
vi	so	 Šven	to	jo	Raš	to	 kol	
kas	nė	ra	iš	si	ver	tę.	
 Kai	 iš	 Lat	vi	jos	 pas	
mus	 at	vy	ko	nau	jo	kų,	 pa
ma	žu	už	si	mez	gė	 ry	šiai	 ir	
su	 pa	sau	lie	čiais.	 Be	 to,	
lat	vių	 kal	ba	 iš	lei	do	me	
lanks	ti	nu	ką	 apie	 jė	zui
tus.	Po	to	žmo	nės	pra	dė	jo	
siųs	ti	 laiš	kus,	 pra	šy	da	mi	
re	ko	lek	ci	jų.	Ka	dan	gi	Lat
vi	jo	je	 ne	tu	ri	me	 sa	vo	 na
mų,	re	ko	lek	ci	jas	ren	gia	me	

Šv.IgnacodvasingumasLatvijoje
Dar1930m.,DraugijosgeneroluipasirašiusdekretąapieLietuvosjėzuitųprovin
cijosatkūrimą,buvonumatyta,kadšiprovincijaapimsirLatvijojebeiEstijoje
dirbančius jėzuitus.Šinuostata išliko ir1936m.kovomėnesįpaskelbus,kad
įsteigiamanepriklausomaLietuvosjėzuitųprovincija.Sovietmečiuuždraudus
vienuolijas, jėzuitaidirbopogrindyje.1990m. išėjus išpogrindžio,Lietuva ir
Latvijatoliausudarovienąprovinciją.Šiuometusvarstoma,kadEstijągloboti
imtųsiSkandinavijojedirbantysjėzuitai.
 LietuvosirLatvijosjėzuitųprovincijolast.AldonasGudaitispasakojaapie
tai,kaipšv.Ignacodvasingumasplintatarpmūsųbroliųlatvių.

Šiau	lių	nau	jo	kų	na	muo	se.	Tad	8–12	lat	vių	
pa	sau	lie	čių	 gru	pės	 3–4	 kar	tus	 per	me	tus	
at	vyks	ta	pas	mus.	Ig	na	ciš	kos	re	ko	lek	ci	jos	
lat	viams	dar	yra	ga	na	nau	jos,	dauguma	jų	
ne	tu	rė	jo	ga	li	my	bės	da	ly	vau	ti	re	ko	lek	ci	jo	se	
su	dva	si	niu	pa	ly	dė	ji	mu.	Per	šiuos	žmo	nes	
pa	ju	to	me	 di	džiu	lį	 dva	si	nių	 pra	ty	bų	 alkį.	
Ke	le	tas	lat	vių	re	ko	lek	ci	jo	se	da	ly	va	vo	kar	tu	
su	nau	jo	kais.	Po	ra	pa	sau	lie	čių	mo	te	rų	–	Ma
re	ka	Žel	ca	 ir	Ag	ne	sė	Koz	lov	ska	 –	 at	li	ko	
net	30	die	nų	re	ko	lek	ci	jas.	Tai	jas	pa	ska	ti	no	
to	liau	ak	ty	viai	ben	dra	dar	biau	ti	su	jė	zui	tais.	
Taip	Lat	vi	jo	je	įsi	kū	rė	Gy	ve	ni	mo	ir	ti	kė	ji	mo	
ins	ti	tu	tas,	ku	riam	va	do	vau	ja	Ma	re	ka,	o	Ag
ne	sė	vė	liau	bu	vo	pa	kvies	ta	dirb	ti	į	Lat	vi	jos	
ka	ta	li	kų	in	for	ma	ci	nį	cen	trą.	Da	bar	drau	ge	
su	Lat	vi	jo	je	prak	ti	ką	at	lie	kan	čiu	mū	sų	stu

Jėzuitai	Rygoje.	Iš	kairės:	E.	Sprūgis,	provincijolas	
A.	Gudaitis,	J.	Priedė,	O.	Mikažans
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den	tu	Ed	ga	ru	Sprū	giu	Ag	ne	sė	su	ren	ka	re	ko
lek	ci	jų	gru	pes	ir	joms	va	do	vau	ja.	At	si	ran	da	
ir	dau	giau	įsi	trau	kian	čių	į	šį	dar	bą,	ypač	iš	
tų,	ku	rie	Lie	tu	vo	je	anks	čiau	yra	da	ly	va	vę	8	
die	nų	re	ko	lek	ci	jo	se.	
	 Jei	gu	da	bar	Lat	vi	jo	je	no	ri	me	reng	ti	re
ko	lek	ci	jas,	in	for	ma	ci	jos	skelbti	ne	be	rei	kia	
–	jau	yra	vi	sas	bū	rys	no	rin	čių	jo	se	da	ly	vau	ti.	
Tai	 liu	di	ja,	kad	žmo	nės	alks	ta	gi	les	nio	ti
kė	ji	mo.	Mes	kar	tu	su	ben	dra	dar	biais	sten
gia	mės,	kad	šio	se	re	ko	lek	ci	jo	se	vi	sų	pir	ma	
da	ly	vau	tų	 tie,	 ku	rie	yra	 įsi	trau	kę	 į	 įvai	rią	
Baž	ny	čios	veik	lą,	kad	po	šių	re	ko	lek	ci	jų	jie	
dar	nuo	šir	džiau	at	lik	tų	pri	si	im	tas	pa	rei	gas	
ir	 ki	tiems	 liu	dy	tų	 są	mo	nin	ges	nį	 ti	kė	ji	mo	
gy	ve	ni	mą.	
	 Lat	vi	jo	je,	 kaip	 ir	 Lie	tu	vo	je,	 žmo	nės,	
da	ly	va	vę	dva	si	nė	se	pra	ty	bo	se,	daž	niau	siai	
no	ri	jas	tęsti.	Jiems	siū	lo	me	pra	ty	bas	kas
die	nia	me	gy	ve	ni	me.	Me	džia	gą	 siun	čia	me	
iš	Lie	tu	vos,	o	mū	sų	tal	ki	nin	kai	ją	ver	čia	į	
lat	vių	kal	bą.	Kar	tą	per	mė	ne	sį	aš	vyks	tu	į	
Ry	gą,	 lat	viš	kai	au	ko	ju	Mi	šias	ir	su	si	tin	ku	
su	re	ko	lek	ci	jų	da	ly	viais.	Kaip	Lie	tu	vo	je	po	
ig	na	ciš	kų	re	ko	lek	ci	jų	žmo	nės	no	ri	bur	tis	į	
Krikš	čio	niš	ko		 gy	ve	ni	mo	 ben	druo	me	nes,	
taip,	ma	nau,	ir	Lat	vi	jo	je	ke	lios	to	kios	ben
druo	me	nės	po	šių	me	ti	nių	re	ko	lek	ci	jų	at	si
ras...	
	 Ypač	ma	ne	 ža	vi	 tik	ro	jo	 eku	me	niz	mo,	
ko	kio	Lie	tu	vo	je	pa	ste	bė	ti	ne	te	ko,	ap	raiš	kos.	
Pvz.,	 iš	 100	 da	bar	 pra	ty	bas	 kas	die	nia	me	
gy	ve	ni	me	at	lie	kan	čių	 žmo	nių	 apie	10	yra	

liu	te	ro	nai.	Daž	no	je	lat	vių	šei
mo	je	vie	nas	iš	su	tuok	ti	nių	yra	
ka	ta	li	kas,	ki	tas	–	pro	tes	tan	tas.	
Kai	 to	kia	 šei	ma	 įsi	trau	kia	 į	
Ig	na	co	re	ko	lek	ci	jas,	ne	ga	li	me	
ne	si	ža	vė	ti,	kaip	jie	tar	pu	sa	vy	je	
iš	gy	ve	na	 tik	rą	 krikš	čio	niš	ką	
to	le	ran	ci	ją.	Tad	mes	 ir	 pa	tys	
daug	ko	apaš	ta	lau	da	mi	mo	ko
mės.	
	 Su	 lat	vių	 pa	sau	lie	čiais	
in	ten	sy	viai	ben	dra	dar	biau	ja	me	
maž	daug	ket	ve	rius	me	tus.	Jau	
tu	ri	me	drau	gų,	ku	rie	pa	dė	jo	į	
lat	vių	kal	bą	 iš	vers	ti	šv.	 Ig	na
co	 au	to	biog	ra	fi	ją,	 bai	gia	mos	

vers	ti	 ir	 „Dva	si	nės	 pra	ty	bos“.	Ren	gia	me	
di	des	nės	 ap	im	ties	 bro	šiū	rą	 apie	 Jė	zaus	
Drau	gi	ją,	 lei	di	nį	 „Jė	zui	tai	XX	 a.“	 lat	vių	
kal	ba.	
	 Ne	de	rė	tų	sa	ky	ti,	kad	Lat	vi	jo	je	apaš	ta
lau	ja	vien	tik	jė	zui	tai.	Dir	ba	ir	kar	me	li	tai,	
ir	ma	ri	jo	nai,	ir	do	mi	ni	ko	nai,	ta	čiau	aki	vaiz
du,	kad	ig	na	ciš	ka	s	dva	sin	gu	mas	tu	ri	sa	vo	
vie	tą	 ir	 ga	li	 su	vai	din	ti	 svar	bų	 vaid	me	nį	
Baž	ny	čio	je.	 Per	 pas	ku	ti	niuo	sius	 10	me	tų	
Lat	vi	jo	je	 yra	 at	si	ra	dę	 įvai	rių	 cha	riz	mi	nių	
ju	dė	ji	mų,	žmo	nės	bu	ria	si	į	gru	pe	les,	po	pir
mo	jo	im	pul	so	ieš	ko	da	mi	ko	nors	gi	les	nio.	
Ig	na	ciš	kas	dva	sin	gu	mas	ga	li	pa	dė	ti	to	kioms	
gru	pe	lėms	at	ras	ti	sa	vo	mi	si	ją,	su	vok	ti,	ko
kios	vei	klos	Die	vas	iš	jų	no	ri,	ir	su	stip	rin	ti	
pa	čias	ben	druo	me	nes,	nes	da	bar	daž	niau	siai	
jos	 su	si	bu	ria	 ir	 vėl	 iš	si	sklai	do	ne	radusios	
at	sa	ky	mo	į	klau	si	mą:	o	kas	to	liau?	
	 Kai	ma	tai,	kad	ig	na	ciš	kas	dva	sin	gu	mas	
ga	li	pa	dė	ti	žmo	nėms	ei	ti	į	Die	vą,	kai	ma	tai,	
kaip	jie	alks	ta	ir	kaip	trūks	ta	jė	gų	juos	pa	so
tin	ti,	su	pran	ti,	kad	tai	yra	žen	klas	pra	šy	ti	iš	
Die	vo	duo	ti	dau	giau	dar	bi	nin	kų,	su	ku	riais	
kar	tu	ga	lė	tu	me	šv.	Ignaco	dva	sin	gu	mą	pa
siū	ly	ti	žmo	nėms	kaip	pa	gal	bą.	Vien	Ry	go	je	
re	ko	lek	ci	jo	se	da	ly	vau	ja	per	šim	tą	žmo	nių,	
ta	čiau	 kiek	vie	na	me	 di	des	nia	me	mies	te,	
ma	nau,	 at	si	ras	tų	no	rin	čių.	De	ja,	 ne	tu	ri	me	
žmo	nių,	kurie	juos	pa	ly	dė	tų,	jiems	pa	dė	tų.	
	 Ta	čiau	ne	pa	mirš	ki	me,	kad	pa	šau	ki	mas	

T.	Aldonas	su	rekolekcininkais	iš	Latvijos	Druskininkuose

Provincijoje



23

vi	sa	da	yra	Die	vo	do	va	na,	ir	tiktai	tuomet,	
kai	jau	nas	žmo	gus	gal	vo	ja,	ko	kį	gy	ve	ni	mo	
ke	lią	 rink	tis,	 kai	 svars	to,	 ką	ga	lė	tų	 	da	ry	ti	
Die	vui	 ir	 žmo	nėms,	 jam	ga	li	me	pa	siū	ly	ti	
iš	ban	dy	ti	jė	zui	tiš	ką	gy	ve	ni	mo	bū	dą	ir	ug
dy	mą.	Tie,	ku	rie	skai	tys	šį	ra	ši	nį,	te	ne	ma
no,	kad	mes	agi	tuo	ja	me	už	jė	zui	tus,	ta	čiau	
nepamirškime,	 kad	 Ig	na	cas	 ir	 jo	 pir	mieji	
drau	gai,	matydami,	kiek	yra	dar	bo,	la	bai	ak
ty	viai	ieš	ko	jo	ben	dra	dar	bių.	Dėl	to	ir	būsimųjų	
jėzuitų	turime	ieškoti	taip,	kaip	ieš	ko	me	ben
dra	dar	bių	pa	sau	lie	čių.	Gal	būt	Die	vas	 juos	
kvie	čia,	 ta	čiau	 tik	per	konkre	čius	žmo	nes,	
per	kon	kre	čią	veik	lą	 jie	ga	li	 at	pa	žin	ti,	kur	
bū	tent	Die	vas	juos	ve	da.	Todėl	mes	tu	ri	me	
bū	ti	ma	to	mi,	mū	sų	 gy	ve	ni	mo	 ir	 vei	ki	mo	
bū	das	tu	ri	bū	ti	at	pa	žįs	ta	mas.	
	 Tam	tikrą	keb	lu	mą	su	da	ro	tai,	kad	mū
sų	nau	jo	ky	nas	kol	kas	yra	tik	tai	Lie	tu	vo	je,	
ir	iš	Lat	vi	jos	at	vy	kę	jau	nuo	liai	pir	miau	sia	
mo	ko	si	 lie	tu	vių	kal	bos.	Ta	čiau	 ir	ke	li	 lie
tu	viai	 jė	zui	tai	pa	reiš	kė	no	rą,	 jei	gu	 rei	kės,	
vyk	ti	dar	buo	tis	į	Lat	vi	ją	ir	nu	spren	dė	mo
ky	tis	 lat	vių	kal	bos,	kad	vie	ni	ki	tus	ge	riau	
su	pras	tu	me	 ir	 į	 ben	drą	mi	si	ją	 abiejuo	se	
kraš	tuo	se	labiau	įsi	trauk	tu	me,	kad	bū	tu	me	
ge	riau	pa	si	ren	gę	tar	nau	ti	vi	siems	žmo	nėms	
ir	Lie	tu	vo	je,	ir	Lat	vi	jo	je,	kur,	be	je,	gy	ve	na	
ne	ma	žai	ru	sa	kal	bių.	Tad	vėl	ten	ka	pri	si	min
ti	ru	sų	kal	bą,	ku	rios	daž	nas	dėl	įvai	riau	sių	
prie	žas	čių	ne	mė	go	me.	Da	bar	ji	pa	de	da	per
duo	ti	ig	na	ciš	ką	dva	sin
gu	mą	 –	Die	vo	 gar	bei	
ir	žmo	nių	sie	lų	nau	dai	
vis	kas	ga	li	pa	si	tar	nau
ti...	
	 Dau	giau	kaip	prieš	
me	tus	bu	vo	me	su	si	rin
kę	 į	 pro	vin	ci	jos	 kon
gre	ga	ci	ją	 ir	 ap	svarstę	
esa	mą	 si	tu	a	ci	ją	 nu	ta
rė	me	 Lat	vi	jo	je	 kur	ti	
jė	zui	tų	 na	mus.	Apie	
tai	kal	bė	jau	si	su	Ry	gos	
kar	di	no	lu,	be	je,	pui	kiai	
mo	kan	čiu	 lie	tu	viš	kai.	
Jis	la	bai	tam	pri	ta	ria	ir	

lau	kia,	ka	da	jė	zui	tai	ga	lės	Lat	vi	jo	je	dar	ak
ty	viau	dar	buo	tis.	Da	bar	ieš	ko	me	vie	tos,	kur	
ga	lė	tu	me	gy	ven	ti	ir	su	si	tik	ti	su	žmo	nė	mis,	
kur	būtų	mūsų	kop	ly	čia.	Ta	čiau	svar	biau	sias	
yra	lė	šų,	ku	rios	ir	nu	lems,	ka	da	ir	kaip	pra
dė	si	me	kur	tis	Ry	go	je,	klau	si	mas.	Pas	ku	ti	nį	
kar	tą	 lan	ky	da	mas	 JAV	 dir	ban	čius	mū	sų	
jė	zui	tus,	 su	si	pa	ži	nau	 su	 lat	vių	 iš	ei	viais.	
Ke	letas	jų	no	rė	tų	pa	rem	ti	mū	sų	įsi	kū	ri	mą	
Latvijoje.	Tai	ir	gi	džiu	gi	na	ir	yra	žen	klas,	
kad	Die	vas	no	ri,	kad	mes	čia	dirb	tu	me.	
		 Mez	ga	si	 ryšiai	 su	Ry	go	je	 vei	kian	čia	
vie	nin	te	le	Latvijoje	ka	ta	li	kiš	ka	gim	na	zi	ja,	
ku	rią	 yra	 bai	gęs	 vie	nas	 iš	mū	sų	 stu	den	tų	
jė	zui	tų.	Gim	na	zi	jos	di	rek	to	rė	no	rė	tų	su	si	pa
žin	ti	su	Lietuvos	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	mis,	nes	
la	bai	do	mi	si,	kaip	mū	sų	mo	ky	to	jai	pa	si	ren
gia	dirb	ti	ka	ta	li	kiš	ko	se	ug	dy	mo	įstai	go	se.	
	 Ži	no	ma,	mes	 ge	rai	 su	pran	ta	me,	 kad	
vi	sus	nau	jus	už	da	vi	nius	ga	lė	si	me	 iš	spręs
ti	 tik	tai	 kar	tu	 su	 ben	dra	dar	biais.	Daž	nai	
mels	da	ma	sis	aš	dė	ko	ju	Die	vui	už	Va	ti	ka	no	
II	su	si	rin	ki	mą,	ku	ris	pa	sau	lie	čiams	su	tei	kė	
di	des	nę	at	sa	ko	my	bę	Baž	ny	čio	je.	Da	bar	mes	
kar	tu	at	sa	kin	gi	už	Evan	ge	li	jos	skel	bi	mą	ir	
pri	va	lo	me	da	ly	tis	šia	at	sa	ko	my	be,	ant	raip	
Evan	ge	li	ja	ne	pa	sieks	žmo	nių.	Vakarų	Eu
ro	po	je	 iš	gy	ve	na	ma	gi	li	 pa	šau	ki	mų	kri	zė,	
kur	kas	gi	les	nė	nei	pas	mus,	ta	čiau	Die	vas	
ne	pa	lie	ka	savo	žmo	nių	ir	šiais	lai	kais,	kai	
se	ku	lia	ri	za	ci	ja	 vis	 la	biau	mus	 ap	ima,	 kai	
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	 „Į	te	olo	gi	ją	vi	suo	met	gi	li	nau	si	dėl	bū	ti	ny
bės	skelb	ti	Žo	dį,	pa	moks	lau	ti	bei	rū	pin	da	ma
sis	sie	lo	va	da,	ki	taip	sa	kant	–	dėl	ti	kė	ji	mo.	Ir	
dar.	Ne	su	moks	li	nin	kas	ir	ne	no	riu	juo	bū	ti.	
No	rė	čiau	bū	ti	 tie	siog	krikš	čio	nis,	ku	riam	
krikš	čio	ny	bė	yra	rim	tas	rei	ka	las,	krikš	čio	nis,	
ne	abe	jin	gas	šian	die	nai,	iš	ke	lian	čiai	vie	ną	ar	
ki	tą,	tre	čią	ar	dvi	de	šim	tą	pro	ble	mą,	ku	rią	rei
kia	svars	ty	ti,	ir	jei	kas	no	ri	tai	va	din	ti	te	olo	gi
ja,	–	ką	gi“,	–	taip	sa	kė	vie	nas	žy	miau	sių	XX	
a.	te	olo	gų,	įta	kin	gas	Baž	ny	čios	Su	si	rin	ki	mo	
da	ly	vis	bei	vys	ku	pų	 si	no	dų	kon	sul	tan	tas,	
at	vi	ro	žo	džio	Baž	ny	čio	je	skel	bė	jas	jė	zui	tas	
tė	vas	Kar	las	Rah	ne	ris.
	 Kar	las	Rah	ne	ris	mi	rė	prieš	dvi	de	šimt	
me	tų,	1984	m.	ko	vo	30	d.,	Ins	bru	ke.	Di
džio	sios	jo	pa	ger	bi	mo	iš	kil	mės	vy	ko	li	kus	
ke	lioms	sa	vai	tėms	iki	mir	ties,	ko	vo	5ąją,	
per	jo	80ąjį	gim	ta	die	nį.	Su	di	džia	pa	gar	ba	
tuo	met	bu	vo	nu	si	lenk	ta	ne	įti	kė	ti	nai	vai	sin
gam	vi	so	jo	gy	ve	ni	mo	te	olo	gi	niam	dar	bui.	
De	šim	tų	jų	 t.	 Rah	ne	rio	mir	ties	me	ti	nių	
pro	ga	Vo	kie	ti	jos	Vys	ku	pų	Kon	fe	ren	ci	jos	
pir	mi	nin	kas	Kar	las	Leh	man	nas	ra	šė:	„Kai	
iš	mū	sų	pa	si	trau	kia	di	de	li	žmo	nės,	po	jų	

Kasbuvotėvas
KarlasRahneris,SJ?
Didžiojoteologo100ąsias
gimimometinesminint

An	dre	as	R.	Bat	log	g,	SJ

mir	ties	il	gą	lai	ką	lie	ka	tuš	tu	ma.	Tai	–	ne	
tik	su	vo	ki	mas,	kad	trūks	ta	žmo	gaus,	ku	ris	
dau	ge	liui	 bu	vo	min	ties	meist	ras	 ir	 ne	ei
li	nis	 dva	si	nin	kas.	Trūks	ta	 jo	 nuo	ro	dų	 ir	
pa	sta	bų,	be	ku	rių	sun	ku	įsi	vaiz	duo	ti	pu	sės	
šimt	me	čio	te	olo	gi	nės	min	ties	rai	dą.	Lie	ka	
spra	ga,	ku	rios	nie	kuo	ne	už	pil	dy	si	me.	Šia	
pras	me	Kar	las	Rah	ne	ris	 yra	 uni	ka	lus	 ir	
ne	pa	kei	čia	mas“.	Da	bar	jau	kar	di	no	lu	ta	pęs	
Kar	las	Leh	ma	nnas	nuo	1964	iki	1967	m.	
Miun	che	ne	bu	vo	t.	Kar	lo	Rah	ne	rio	asis	ten
tas	–	vie	nas	ar	ti	miau	sių	jo	ben	dra	dar	bių.	
Tad	jo	nuo	mo	nė	ypač	sva	ri.
	 Anot	am	ži	nin	kų,	Kar	las	Rah	ne	ris	bu	vo	
itin	„an	ti	biog	ra	fi	nis“	žmo	gus,	ne	no	riai	ir	
la	bai	re	tai	kal	bė	jęs	apie	sa	ve.	Tik	pas	ku
ti	niai	siais	 gy	ve	ni	mo	me	tais	 duo	da	mas	
in	ter	viu	 leis	da	vo	 kai	 ką	 iš	gau	ti	 iš	 sa	vo	
gy	ve	ni	mo	is	to	ri	jos.	Jo	san	tū	rų	bū	dą	ge	rai	
at	sklei	džia	 au	to	por	tre	tas,	 ku	rį	 jis	 bu	vo	
pa	pra	šy	tas	 pa	teik	ti1966	m.:	 „Kad	 ir	 ką	
svars	ty	tu	me	ar	pla	nuo	tu	me,	iš	tie	sų	kiek
vie	nas	 esa	me	 ve	da	mas,	 tad	 nie	kuo	met	
ne	pra	nok	si	me	pa	tys	sa	vęs.	Jei	pa	sa	ky	siu,	
kad	gi	miau	1904	m.	ko	vo	5	d.	Frei	bur	ge,	
bu	vau	gim	na	zi	jos	mo	ky	to	jo	sū	nus,	už	au
gau	tvir	tai	ti	kin	čių,	ta	čiau	ne	siau	rų	pa	žiū
rų	 krikš	čio	nių	 ka	ta	li	kų	 šei	mo	je,	 ku	rio	je	
di	de	lę	įta	ką	tu	rė	jo	drą	si	mo	ti	na,	au	gi	nu	si	
sep	ty	netą	vai	kų,	įgi	jau	įpras	tą	mo	kyk	li	nį	
iš	si	la	vi	ni	mą,	 1922	m.	 pa	kan	ka	mai	 ge	rai	
iš	lai	kiau	abi	tū	ros	eg	za	mi	nus,	–	ką	tuo	met	
iš	 tie	sų	 pats	 ži	nau	 apie	 sa	vo	 „iš	ta	kas“?	
Ma	žai.	Ir	tas	„ma	žai“	vis	la	biau	iš	tirps	ta	
pra	ei	ty	je,	 nu	stel	bia	mas	 kas	die	ny	bės	 rū
pes	čių.	1922	m.	 įsto	jau	 į	 jė	zui	tų	or	di	ną.	
Po	44	me	tų	apie	šią	pra	džią	ir	gi	ži	nau	ne	
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ką	dau	giau,	tik	kad	ji	bu	vo	ge	ra,	kad	li	ko	
su	ma	ni	mi,	ir	aš	ga	lė	jau	bū	ti	jai	iš	ti	ki	mas“.
	 Prieš	sto	da	mas	į	Jė	zaus	Drau	gi	ją,	Kar
las	Rah	ne	ris	da	ly	va	vo	 jau	ni	mo	 ju	dė	ji	me	
„Quic	kborn“.	Vė	liau	 –	 įpras	tas,	 de	šimt
me	tį	 tru	kęs	 jė	zui	tiš	kas	 ug	dy	mas	Ti	si	se	
prie	Feld	kir	cho,	ku	ris	anuo	met	pri	klau	sė	
or	di	no	Aukš	tu	ti	nės	Vo	kie	ti	jos	pro	vin	ci	jai,	
Pu	la	che	 prie	Miun	che	no,	 Feld	kir	che	 ir	
Val	ken	bur	ge,	Ny	der	lan	duo	se.	1932	m.	lie
pos	26	d.	Miun	che	ne	kar	di	no	las	Mi	cha	e	lis	
Faul	ha	be	ris	jį	įšven	ti	no	ku	ni	gu.	Po	to	–	dar	
vie	ne	ri	te	olo	gi	jos	stu	di	jų	me	tai.	La	van	ta	ly
je	K.	Rah	ne	ris	bai	gė	va	di	na	mą	jį	ter	cia	tą,	
reng	da	ma	sis	pas	ku	ti	niai	siais	įža	dais	ga	lu
ti	nai	su	sie	ti	sa	vo	gy	ve	ni	mą	su	jė	zui	tais.
	 Pra	džio	je	bu	vo	pa	skir	tas	dės	ty	ti	fi	lo
so	fi	jos	 is	to	ri	ją	Drau	gi	jos	aukš	to	jo	je	mo
kyk	lo	je	 Pu	la	che.	 1934–1936	m.	 drau	ge	
su	 Jo	han	ne	su	B.	 Lot	zu,	 SJ,	 gim	ta	ja	me	
Frei	bur	ge,	kur	tuo	me	tu	dės	ty	to	ja	vo	Mar	ti
nas	Hei	deg	ge	ris,	toliau	gilinosi	į	fi	lo	so	fi	ją.	
Ta	čiau	fi	lo	so	fi	jos	dak	ta	ro	laips	nio	Kar	las	
Rah	ne	ris	ne	ga	vo,	nes	ne	su	ti	ko	su	moks
li	nio	va	do	vo	Mar	ti	no	Ho	nec	ke	rio	pa	sta
bo	mis	ir	1939	m.	sa	vo	dar	bą	„Apie	To	mo	
Ak	vi	nie	čio	ga	lu	ti	nį	me	ta	fi	zi	kos	pa	ži	ni	mą“	
(ZurendlichenErkenntnisderMetaphy
sikbeiThomasvonAquin)	pa	skel	bė	ki	tu	
pa	va	di	ni	mu:	„Dva	sia	pa	sau	ly	je“	(Geistin
Welt).	Tuo	me	tu	per	si	kė	lė	į	Ins	bru	ką,	kur	
jo	 vy	res	ny	sis	 bro	lis	Hu	go,	 ta	pęs	 jė	zui	tu	
ket	ve	riais	me	tais	anks	čiau	už	Kar	lą,	bu
vo	Baž	ny	čios	 is	to	ri	jos	pro	fe	so	rius.	Prieš	
pat	 1936	m.	Ka	lė	das	Kar	lui	Rah	ne	riui	
su	teik	tas	 te	olo	gi	jos	 dak	ta	ro,	 o	 po	 pu	sės	
me	tų	–	ha	bi	li	tuo	to	dak	ta	ro	laips	nis.	Prieš	
pra	dė	da	mas	dirb	ti	ne	eta	ti	niu	dog	ma	ti	kos	
ir	dog	mų	is	to	ri	jos	dės	ty	to	ju	1937–1938	m.	
žie	mos	se	mest	rą,	1937	m.	ru	de	nį	Zalc	bur
go	aukš	tų	jų	mo	kyk	lų	sa	vai	tei	pa	tei	kė	sa	vo	
svars	ty	mus	 apie	 te	olo	gi	jos	 ir	 fi	lo	so	fi	jos	
san	ty	kį.	1941	m.	 jie	 iš	leis	ti	at	ski	ra	kny	ga	
„Žo	džio	klau	sy	to	jai“	(HörerdesWortes).	
Vie	nas	jau	nas	dės	ty	to	jas	su	sa	vo	stu	den
tais	 šią	 kny	gą	 įdė	miai	 iš	stu	di	ja	vo.	Tai	

bu	vo	Fran	zas	Köni	gas,	bū	si	ma	sis	Vie	nos	
ar	ki	vys	ku	pas,	ku	ris	1962	m.	pa	kvies	Kar
lą	Rah	ne	rį	sa	vo	as	me	ni	niu	kon	sul	tan	tu	 į	
Va	ti	ka	no	II	su	si	rin	ki	mą.
	 Pa	čia	me	 va	sa	ros	 atos	to	gų	 vi	du	ry	je,	
1938	m.	lie	pą,	na	cio	nal	so	cia	lis	tai	Ins	bru	ke	
už	da	rė	Te	olo	gi	jos	fa	kul	te	tą.	1939	m.	spa	lį	
ges	ta	pas	ir	SS	už	ėmė	jė	zui	tų	ko	le	gi	ją.	K.	
Rah	ne	ris	 at	vy	ko	 į	Vie	ną	 slap	ta	 skai	ty	ti	
pa	skai	tų	 jau	nie	siems	 jė	zui	tams	 ir	 dirb	ti	
pre	la	to	Kar	lo	Ru	dol	fo	 va	do	vau	ja	ma	me	
sie	lo	va	dos	 ins	ti	tu	te,	 kur	 grei	tai	 ta	po	 jo	
ar	ti	mu	ben	dra	dar	biu.	
	 1944	m.	 ru	de	nį	 dėl	 ar	tė	jan	čio	 fron	to	
t.	Kar	las	Rah	ne	ris	 ne	be	grį	žo	 į	Vie	ną,	 o	
be	veik	vi	sus	me	tus	li	ko	dirb	ti	sie	lo	va	dos	
dar	bo	Že	mu	ti	nė	je	Ba	va	ri	jo	je.	Po	Antrojo	
pa	sau	li	nio	ka	ro	dės	tė	dog	ma	ti	ką	Pu	la	che,	
o	1948	m.	rug	pjū	tį	grį	žo	į	Ins	bru	ką	ir	bu	vo	
pa	skir	tas	or	di	na	ri	niu	pro	fe	so	riu	mi.	Ti	ro	lio	
sos	ti	nė	 ta	po	jo	„te	olo	gi	jos	dirb	tu	vė	mis“.	
Jis	 skai	tė	 pa	skai	tas	 ir	 ve	dė	 se	mi	na	rus,	
nuo	lat	pa	moks	la	vo	ir	va	do	va	vo	dva	si	nėms	
pra	ty	boms.	Bu	vo	po	pu	lia	rus	 lek	to	rius	 ir	
pa	skel	bė	 dau	gy	bę	 pub	li	ka	ci	jų:	 1954	m.	
pa	si	ro	dė	pir	ma	sis	jo	„Raš	tų	apie	te	olo	gi
ją“	 (Schriften zurTheologie)	 to	mas,	 per	
30	me	tų	iš	au	gęs	iki	16	to	mų.	1957	m.	t.	
Rah	ne	ris	drau	ge	su	Jo	se	fu	Höfe	riu	pra	dė	jo	
re	da	guo	ti	ant	rą	jį,	nau	ją	„Te	olo	gi	jos	ir	Baž
ny	čios	en	cik	lo	pe	di	jos“	lei	di	mą,	o	1958	m.	
drau	ge	su	Hein	ri	chu	Schlie	ru	pra	dė	jo	leis	ti	
kny	gų	se	ri	ją	Quaestionesdisputatae.	1959	
m.	iš	leis	ti	jo	„Pa	sto	ra	ci	nės	te	olo	gi	jos	klau
si	mai“	 (Beiträge zurPastoraltheologie),	
pa	va	din	ti	 „Mi	si	ja	 ir	ma	lo	nė“	 (Sendung
undGnade).	Nuo	2ojo	nu	me	rio	1948	m.	
pra	dė	jęs	re	da	guo	ti	NeunerRoos	(Baž	ny
čios	nu	ta	ri	mų	ir	pa	si	sa	ky	mų	apie	ti	kė	ji	mą	
ir	mo	ra	lę	rin	ki	nys	lo	ty	nų	k.	–	red.past.)	
ir	1952	m.	nuo	28ojo	–	Denzinger	(Baž
ny	čios	dog	mi	nių	nu	ta	ri	mų	rin	ki	nys	–	red.
past.)	 t.	Rah	ne	ris	 ta	po	 ži	no	mas	 vi	sa	me	
pa	sau	ly	je,	to	li	už	vo	kiš	kai	kal	ban	čių	ša	lių	
ri	bų.
	 Sep	tin	to	jo	de	šimt	me	čio	pra	džio	je	Kar
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las	Rah	ne	ris	tu	rė	jo	to	kį	ge	rą	var	dą,	kad	jo	
ben	dra	dar	bia	vi	mo	Baž	ny	čios	Su	si	rin	ki	me	
dau	ge	lis	 ti	kė	jo	si	 kaip	 sa	vai	me	 su	pran	ta
mo	da	ly	ko.	Ta	čiau	Ro	mos	 ku	ri	jo	je	 bū	ta	
ir	jo	opo	nen	tų.	Šian	dien	tik	rai	keis	ta,	kad	
Kar	lą	Rah	ne	rį,	 nuo	1961	m.	 ko	vo	mėn.	
po	pie	žiaus	 pa	skir	tą	 vie	nos	 Su	si	rin	ki	mo	
pa	ren	gia	mo	sios	ko	mi	si	jos	kon	sul	to	riu	mi	
ir	jau	se	no	kai	pa	ta	rian	tį	kar	di	no	lui	Fran	zui	
Köni	gui,	 li	kus	ke	le	tui	mė	ne	sių	 iki	Su	si
rin	ki	mo	pra	džios	 dar	 cen	zū	ra	vo	Ro	mos	
SanctumOfficium	–	šian	die	ni	nės	Ti	kė	ji	mo	
dok	tri	nos	kon	gre	ga	ci	jos	pirm	ta	kas.	Kar
di	no	lai	F.	Köni	gas	ir	J.	Döpne	ris,	Vie	nos	
bei	Miun	che	no	ir	Frei	sin	go	ar	ki	vys	ku	pai,	
abu	sten	gę	si	šį	jė	zui	tą	pri	si	kal	bin	ti	dirb	ti	
sa	vo	 as	me	ni	niu	 pa	ta	rė	ju,	 jį	 už	sto	jo.	 Įsi
ki	šo	 net	 vie	nas	Ade	nau	e	rio	 vy	riau	sy	bės	
mi	nist	ras.	To	dėl	su	pran	ta	ma,	kad	to	kio	mis	
ap	lin	ky	bė	mis	t.	Rah	ne	ris	dve	jo	jo	at	si	liep	ti	
į	kar	di	no	lo	Fran	zo	Köni	go	pra	šy	mą	ly	dė	ti	
jį	į	Su	si	rin	ki	mą.	Šiam	te	ko	pa	si	telk	ti	įti	ki
nė	ji	mo	me	ną...
	 1964	m.	t.	Kar	las	Rah	ne	ris	pri	ėmė	Re	li	gi
jos	fi	lo	so	fi	jos	ir	krikš	čio	niš	kos	pa	sau	lė	žiū	ros	
ka	ted	ros	 (RomanoGuardinio	 ka	ted	ros)	
kvie	ti	mą	ir	iš	vy	ko	į	Miun	che	ną,	kur	įkū
rė	 nau	ją	 ins	ti	tu	tą.	 1967	m.,	 bū	da	mas	63	
me	tų,	bu	vo	pa	kvies	tas	dirb	ti	į	Miuns	te	rio	
uni	ver	si	te	tą.	1971	m.	iš	ėjo	į	pen	si	ją.	Iki	1981	
m.	li	ko	gy	ven	ti	Miun	che	ne,	po	to	per	si	kė	lė	į	
Ins	bru	ką.	Viurc	bur	go	si	no	das	(1971–1975)	
Kar	lą	Rah	ne	rį	 api	bū	di	no	kaip	 ener	gin	gą,	
aist	rin	gą	te	olo	gą,	dir	bu	sį	iki	iš	se	ki	mo.	
	 Kar	lo	Rah	ne	rio	bib	lio	grafijoje	–	dau
giau	kaip	4000	pub	li	ka	ci	jų,	įskai	tant	pa
kar	to	tus	lei	di	mus	ir	ver	ti	mus.	Bu	vo	moks
li	nin	kas,	tačiau	ne	už	si	da	rė	dram	blio	kau	lo	
bokš	te	 –	 reiš	kė	 sa	vo	 nuo	mo	nę	 dau	ge	liu	
klau	si	mų.	Nors	 ir	 pri	klau	sė	 „te	olo	gi	jos	
Olim	pui“,	nie	kuo	met	ne	si	kra	tė	sie	lo	va	dos.	
Ka	dan	gi	 pats	 sė	mė	si	 dva	si	nės	 pa	tir	ties	
iš	 ig	na	ciš	kų	jų	 pra	ty	bų,	 bu	vo	pri	ei	na	mas	
ki	tiems.	Ven	gė	 sta	ty	ti	 už	da	rą	 dog	mi	nės	
te	ori	jos	 pa	sta	tą	 ir	 įvai	rio	mis	 dings	ti	mis	
pra	plės	da	vo	sa	vo	te	olo	gi	nius	ap	mąs	ty	mus.	

Daug	kas	iš	to,	ką	šian	dien	lai	ko	me	vi	suo
ti	ne	te	olo	gi	jos	nuo	sa	vy	be,	at	ėjo	iš	Kar	lo	
Rah	ne	rio,	 ta	čiau	 dau	ge	lis	 to	 net	 ne	ži	no.	
Daug	kar	tų	pa	gerb	tas	ir	tarp	tau	ti	niu	mas	tu	
pri	pa	žin	tas,	 vi	sa	me	pa	sau	ly	je	 skai	to	mas	
ir	ap	mąs	to	mas	Kar	lo	Rah	ne	rio	pa	li	ki	mas	
tie	sia	ke	lią	at	ei	nan	čioms	te	olo	gų	kar	toms.
	 „Aš	ne	gy	ve	nau	gy	ve	ni	mo;	 aš	dir	bau,	
ra	šiau,	 dės	čiau,	 sten	giau	si	 at	lik	ti	 sa	vo	
pa	rei	gą,	 už	si	dirb	ti	 duo	ną.	Šio	je	 įpras	to	je	
kas	die	ny	bė	je	mė	gi	nau	tar	nau	ti	Die	vui.	Vis
kas“.	Ar	gi	taip	kal	ba	„te	olo	gi	jos	žvaigž	dė“,	
be	si	rū	pi	nan	ti	tik	sa	vo	įta	ka	ir	„įvaiz	džiu“?	
Kar	las	Rah	ne	ris	 vi	sų	 pir	ma	 no	rė	jo	 bū	ti	
tė	vas	Kar	las	Rah	ne	ris.	Nors	bu	vo	pro	fe	so
rius,	or	di	no	san	trum	pa	SJ	po	jo	var	do	jam	
reiš	kė	dau	giau	nei	 šios	pa	rei	gos	ar	ko	kia	
nors	biog	ra	fi	nė	iš	na	ša.	Dva	si	nės	pra	ty	bos	
pa	ver	tė	jį	Jė	zaus	ben	dra	ke	lei	viu.	Nuo	sta	bu,	
kad	pa	pras	tai	„sun	kiai“	skai	to	mu	lai	ko	mo	
te	olo	go	kny	gos	 vis	 dar	 pri	klau	so	 dva	si
niams	best	se	leriams	ir	long	se	le	riams.	1946	
m.	su	bom	bar	duo	ta	me	Miun	che	ne	pa	reng
tas	jo	ga	vė	nios	pa	moks	lų	rin	ki	nys	„Apie	
mal	dos	būtinumą	ir	pa	lai	mą“	(VonderNot
unddemSegendesGebetes)	(lie	tu	viš	kai	
1999	m.	 iš	lei	do	„Ka	ta	li	kų	pa	sau	lio“	 lei
dyk	la	–	red.past.),	kaip	ir	1938	m.	iš	ėję	
jo	„Žo	džiai	į	ty	lą“	(WorteinsSchweigen),	
ne	su	skai	čiuo	ja	mai	 dau	gy	bei	 žmo	nių	 tei
kė	pa	gal	bą	ti	kė	ji	mo	ir	gy	ve	ni	mo	ke	ly	je.	Jo	
„mal	din	go	sios“	kny	gos	jam	bu	vo	to	kios	pat	
svar	bios	kaip	ir	te	olo	gi	jos	trak	ta	tai.
	 Li	kus	kelioms	 sa	vai	tėms	 iki	mir	ties,	
Kar	las	Rah	ne	ris	sa	vo	įspū	din	go	je	kal	bo	je	
„Ka	ta	li	kų	te	olo	go	pa	tir	tys“	sa	kė:	„80	me	tų	–	
il	gas	lai	kas.	Ta	čiau	mums	skir	tas	gy	ve	ni	mo	
lai	kas	 su	si	de	da	 iš	 trum	pų	 aki	mir	kų,	 per	
ku	rias	įvyks	ta	tai,	kas	tu	ri	įvyk	ti“.
	 Jė	zui	tas	 tėvas	Kar	las	Rah	ne	ris	 daug	
nu	vei	kė	 ir	 daug	mums	pa	do	va	no	jo.	Dar	
il	gai	iš	to	sem	si	mės	pe	no.		 	
 

Iš	vo	kie	čių	k.	ver	tė	In	gri	da	Anikevičiūtė

Sukaktis
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Tu	pa	sa	kei:	At	lik	ta.
Taip,	Vieš	pa	tie,	Ta	vo	gy	ve	ni	mas	pa	si	bai	gė.
Pa	si	bai	gė	Ta	vo	žmo	giš	ka	vil	tis,	gar	bė,	dar	bas	ir	ko	va.
Bet	ši	pa	bai	ga	yra	Ta	vo	per	ga	lė,	o
Ta	vo	ne	sėk	mė	yra	Ta	va	sis	trium	fas.
O,	Viešpa	tie,	ka	da	pa	ga	liau	su	pra	siu,
kad	tai	su	da	ro	Ta	vo,	taip	pat	ir	ma	no
gy	ve	ni	mo	es	mę,	–	
kad	tik	rąjį	gy	ve	ni	mą	atneša	mir	tis,
o	sa	ve	pra	ras	ti	reiškia	iš	tie	sų	at	ras	ti.
Kad	ne	tur	tas	yra	tik	ra	sis	tur	tas,	kan	čia	–	ma	lo	nė,
o	ga	lu	ti	nė	tie	sa	–	per	ga	lė.
Taip,	Tu	nu	ga	lė	jai.
At	li	kai	Tė	vo	Tau	skir	tą	mi	si	ją.
Tau	rė,	ku	ri	ne	ga	lė	jo	pro	Ta	ve	pra	ei	ti,	jau	išger	ta.
Mir	tis,	ku	ri	bu	vo	to	kia	bai	si,	–	išgy	ven	ta.
Pa	sau	lis	at	pirk	tas.
Mir	tis	nu	ga	lė	ta.
Nuo	dė	mė	pa	kirs	ta.
Tam	sos	jė	ga	su	nai	kin	ta.
Gy	ve	ni	mo	var	tai	at	vi	ri.
Die	vo	vai	kų	lais	vė	lai	mė	ta.
Pa	mažu	švin	ta	tam	saus	pa	sau	lio	ho	ri	zon	tai	–
brėkš	ta	Ta	vo	mei	lės	auš	ra.
Ne	tru	kus	ji	pra	si	verš	di	de	le	lieps	na,
ir	ta	da	vi	sas	pa	sau	lis
skęs	Ta	vo	mei	le	de	gan	čio	je	jū	ro	je.
Vis	kas	at	lik	ta.

Ar	ka	da	nors,
gy	ve	ni	mo	sau	lė	ly	dy	je,
ir	aš	ga	lė	siu	sa	ky	ti:	At	lik	ta.
Mi	si	ją,	ku	rią	man	sky	rei,	at	li	kau.
Kai	mir	ties	še	šė	liai	pa	lies	ma	ne,
ar	ga	lė	siu	mels	tis,	kaip	Tu	mel	dei	si:
Tė	ve,	va	lan	da	at	ėjo...
Aš	gar	bi	nau	Ta	ve,	že	mė	je	da	ry	da	mas	tai,	
ką	man	pa	sky	rei.
Ar	da	bar,	Tė	ve,
lei	si	man	bū	ti	Ta	vo	gar	bė	je?																																																					
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Kar	las	Rah	ne	ris,	SJ
     Iš	meditacijos 

„Sep	ty	ni	pas	ku	ti	niai	žodžiai“
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Tikëjimo gyvenimas

 –Nuo	1960	m.	esu	Jė	zaus	Drau	gi	jos	
na	rys,	1970	m.	bu	vau	įšven	tin	tas	ku	ni	gu.	
Pri	klau	sau	Pie	tų	Vo	kie	ti	jos	 pro	vin	ci	jai,	
ku	ri	 iš	da	lies	yra	at	sa	kin	ga	už	Ins	bru	ko	
uni	ver	si	te	to	Te	olo	gi	jos	 fa	kul	te	tą.	Nors	
uni	ver	si	te	tas	yra	vals	ty	bi	nis,	ta	čiau	pa	gal	
kon	kor	da	tą	Te	olo	gi	jos	fa	kul	te	tu	rū	pi	na	si	
jė	zui	tai.	Tad	nuo	1974ųjų	gy	ve	nu	ir	dir
bu	Ins	bru	ke.	Čia	at	vy	kau	bai	gęs	stu	di	jas	
Miun	che	ne,	Frank	fur	te	ir	Viurc	bur	ge.	Ma
no	dok	to	ra	to	te	ma	bu	vo	Eu	cha	ris	ti	ja	pa	gal	
Ori	ge	ną.	Nuo	1983	m.	esu	dog	mi	nės	 ir	
eku	me	ni	nės	te	olo	gi	jos	pro	fe	so	rius,	dės	tau	
Baž	ny	čios	mo	ky	mą	 apie	 sak	ra	men	tus,	
eku	me	ni	nę	 te	olo	gi	ją.	Anks	čiau	 dės	čiau	
Tre	jy	bės	te	olo	gi	ją.
	 – Lie	tu	vo	je	lan	kotės	ne	pir	mą	kar	tą.	
Ko	kie	ry	šiai	su	ja	sie	ja?
 –	At	vyks	tu	 dės	ty	ti	 dog	ma	ti	kos	Vil
niaus	uni	ver	si	te	te.	Pas	ku	ti	nį	 kar	tą	 skai
čiau	Tre	jy	bės	 te	olo	gi	jos	 ir	 kris	to	lo	gi	jos	
kur	są	 bei	 pa	ren	giau	 savo	paskaitų	 san
trau	ką	–	kiek	ga	li	ma	su	pran	ta	miau,	kuo	
pa	pras	tes	ne	kal	ba,	kad	bū	tų	iš	leis	ta	pa	na	ši	
kny	ge	lė	kaip	apie	Eu	cha	ris	ti	ją.	
	 Prieš	 ke	le	tą	me	tų	 dės	čiau	Eu	cha	ris
ti	jos,	 sak	ra	men	tų,	 eku	me	ni	nę	 te	olo	gi	ją.	
Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	Re	li	gi	jos	stu	di	jų	ir	

Kadnetektų
tuščiaivegetuoti

Prieš porąmetų išleistą knygą „Eucharisti
ja“ turbūt yra skaitęs ne vienasbesidomintis
teologija.Netrūkstaklausytojųirjosautoriaus
prof.LOThAROLIESO,SJ,paskaitosejamvie
šintLietuvoje.Šispokalbis–artimesnėpažintis
sušiuonuoširdžiuLietuvosjėzuitųbičiuliu,kurį
kalbinot.LionginasVirbalas,SJ.

ty	ri	mų	cen	tre	no	ri	ma	pa	kel	ti	dog	ma	ti	kos	
ly	gį,	o	Baž	ny	čia	Lie	tu	vo	je	dar	ne	tu	ri	pa
kan	ka	mai	žmo	nių,	ga	lin	čių	šias	dis	cip	li	nas	
dės	ty	ti.	Šie	da	ly	kai	ir	dar	bas	uni	ver	si	te	te	
yra	svar	būs,	nes	pa	ste	bė	jo	me,	kad	Vo	kie	ti
jo	je	ir	Aust	ri	jo	je	vis	dau	giau	at	sa	ko	my	bės	
Baž	ny	čio	je,	 taip	 pat	 at	sa	ko	my	bės	 ir	 už	
te	olo	gi	ją,	per	ei	na	į	pa	sau	lie	čių	ran	kas.
	 –	Ko	kie	stu	den	tai	at	ei	na	į	jūsų	pa	skai
tas	ir	ko	dėl	jas	pa	si	ren	ka?
 –Mo	ty	vai	 la	bai	 skir	tin	gi.	Kai	 kam	
šios	pa	skai	tos	yra	pri	va	lo	mos	pa	gal	ma
gist	ran	tū	ros	stu	di	jų	pro	gra	mą.	Ją	žmo	nės	
sten	gia	si	baig	ti,	kad	vė	liau	ga	lė	tų	dės	ty	ti	
ti	ky	bą	ar	dirb	ti	pa	ra	pi	jo	se,	nors	per	spek
ty	va	gau	ti	dar	bą	parapijoje	Lie	tu	vo	je	la	bai	
ne	di	de	lė.	Šių	žmo	nių	ide	a	liz	mas	man	ke	lia	
su	si	ža	vė	ji	mą,	 ir	Baž	ny	čia	tik	rai	ne	tu	rė	tų	
at	si	sa	ky	ti	to	kių	pa	šau	ki	mų.	
	 An	tra,	at	ei	na	daug	žmo	nių,	ku	rie	tie	siog	
no	ri	su	ži	no	ti,	kuo	jie	ti	ki.	Šian	dien	ga	lė	tu	me	
sa	ky	ti,	kad	dau	ge	lio	ti	kė	ji	mas	yra	ga	na	nai
vus	ir	ta	pęs	įpro	čiu,	nu	si	lei	dęs	iki	prie	ta	rų	
lyg	mens,	to	dėl	žmo	nės	jau	čia	at	sa	ko	my	bę	
jį	pa	žin	ti.	Viena	gydytoja	man	sakė:	„Noriu	
konkrečiai	žinoti,	kuo	iš	tiesų	tikiu...“	Taip	
pat	at	ei	na	ir	dir	ban	tys	ug	dy	mo	dar	bą,	pvz.,	
mo	ky	to	jai,	ku	rie	stu	di	juo	ja,	gi	li	na	si.
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Tikëjimo gyvenimas

 –	Jūsų	pa	skai	tas	lan	ko	ir	stu	den	tai,	
ne	tu	rin	tys	pra	di	nio	te	olo	gi	nio	pa	si	ren	gi
mo.	Ar	nė	ra	sun	ku	kal	bė	ti	to	kiai	au	di	to
ri	jai?
 –Taip,	tai	vie	nas	iš	di	džiau	sių	sun	ku
mų	per	pa	skai	tas,	bet	šie	žmo	nės	tu	ri	la	bai	
sva	rių	mo	ty	vų,	ko	dėl	jiems	šios	pa	skai	tos	
rei	ka	lin	gos...	Sun	ku	mų	ky	la	dar	ir	dėl	to,	
kad	daž	nai	dėl	sa	vo	dar	bo	jie	ne	ga	li	lan	ky	ti	
vi	sų	siū	lo	mų	pa	skai	tų.	Ki	ta	di	de	lė	bė	da,	už	
ku	rią	at	sa	kin	ga	ir	pa	ti	Baž	ny	čia	Lie	tu	vo
je,	ta,	kad	be	veik	ar	ba	iš	vi	so	nė	ra	iš	leis	ta	
pa	grin	di	nių	 kny	gų	 lie	tu	vių	 kal	ba,	 pvz.,	
įvai	rių	Baž	ny	čios	 ti	kė	ji	mo	 iš	pa	ži	ni	mų,	
vi	suo	ti	nių	su	si	rin	ki	mų	do	ku	men	tų	rin	ki	nių	
–	Kal	ce	do	no,	Ni	kė	jos,	Kon	stan	ti	no	po	lio,	
Efe	zo,	ku	rie	la	bai	reikš	min	gi	dog	ma	ti	kai.	
Žmo	nės	 pri	vers	ti	 už	sie	nio	 kal	ba	 su	si	pa
žin	ti	 su	 ti	kė	ji	mo	 tie	so	mis,	 ku	rias	 vė	liau	
tu	rės	skelb	ti	sa	vo	gim	tą	ja	kal	ba.	Vys	ku	pų	
Kon	fe	ren	ci	ja	tu	rė	tų	tuo	su	si	rū	pin	ti.	O	gal	
ir	 Jė	zaus	Drau	gi	ja	 ga	lė	tų	 pa	sa	ky	ti,	 kad	
mū	sų	svar	biau	sias	apaš	ta	la	vi	mas	–	pa	klo	ti	
pa	ma	tus	te	olo	gi	jos	stu	di	joms.
	 –	Tam	 tik	rais	 is	to	ri	niais	mo	men	tais	
dis	ku	si	jų	 su	ke	lia	 vie	nas	ar	 ki	tas	 te	olo
gi	jos	 klau	si	mas.	 Ku	ri	 te	ma	 te	olo	gi	jai	
ak	tu	a	liau	sia	šian	dien?
 –Pa	ste	bė	jau,	kad	per	pas	ku	ti	niuo	sius	
me	tus	Lie	tu	vo	je,	 ypač	 po	Ne	pri	klau	so
my	bės	at	ga	vi	mo,	kai	ku	rie	klau	si	mai	ta	po	
ypač	svar	būs.	Pir	miau	sia:	kas	yra	žmo	gus?	
Taip	pat:	kas	yra	lais	vė,	as	muo,	ben	druo
me	nė?	Ko	mu	nis	ti	nė	ide	o	lo	gi	ja	ben	druo
me	nę	pa	kei	tė	be	kla	se	vi	suo	me	ne.	Žmo	nės	
klau	sia,	ko	kią	al	ter	na	ty	vą	siū	lo	Baž	ny	čia?	
Kris	to	lo	gi	ja	 ir	Tre	jy	bės	 te	olo	gi	ja	 sie	kia	
iš	aiš	kin	ti,	ko	kia	yra	krikš	čio	niš	ka	as	mens	
sam	pra	ta	 ir	 ko	kį	Die	vą	 skel	bia	 ka	ta	li	kų	
ti	kė	ji	mas.	Ki	tas	klau	si	mas	ky	la	dėl	ben
druo	me	nės:	kas	tai	yra,	ko	kia	gy	ve	ni	mo	
ben	druo	me	nė	je	pras	mė.	
	 Pas	ku	ti	niai	siais	me	tais	 la	bai	 svar	bi	
ta	po	 sak	ra	men	tų,	 ypač	 Eu	cha	ris	ti	jos,	
te	olo	gi	ja.	Ypač	 do	mi	ma	si	 sek	ma	die	nio	

Eu	cha	ris	ti	jos	šven	ti	mo	te	olo	gi	ja.	Ko	kią	
ben	druo	me	nę	 ji	 skel	bia	 kaip	 pa	vyz	dį	
šian	die	niam	 žmo	gui?	Ko	kį	Die	vą	 sek
ma	die	nio	Eu	cha	ris	ti	ja	 jam	 at	sklei	džia?	
Ga	liau	siai	 pa	gal	 ko	kį	Die	vo	 pa	veiks	lą	
yra	su	kur	tas	žmo	gus?	Ir	kaip	mes	tu	ri	me	
elg	tis,	 kad	 bū	tu	me	 taip	 nu	si	statę,	 kaip	
mū	sų	Tė	vas,	esan	tis	Dan	gu	je?
	 Tad	as	mens	 ir	ben	druo	me	nės	klau	si
mas	ypač	svar	bus,	nes	kiek	vie	nam	aišku,	
kad	as	mens	sam	pra	ta,	ku	rią	skel	bė	so	vie
ti	nė	ide	o	lo	gi	ja,	tėra	tik	triu	kas.	Ko	l	ūkiai	
ir	ko	mu	nis	ti	nė	vi	suo	me	nė	vi	sus	su	ly	gi	na	
kaip	an	gliš	ką	ve	ją	–	kas	iš	ki	ša	gal	vą,	tam	
ji	 nu	pjau	na	ma.	To	dėl	 iš	ky	la	 prob	le	ma,	
kaip	su	vok	ti	lais	vę	ir	ja	nau	do	tis?	Egois
ti	nė	 lais	vės	 sam	pra	ta	 šian	dien	 ne	 vie	ną	
ska	ti	na	ma	ny	ti:	„Aš	tu	riu	ga	bu	mų,	ga	liu	
įkur	ti	įmo	nę,	tad	ki	ti	yra	ma	no	ver	gai...“	
Ta	čiau	tik	ra	 lais	vė	ne	at	ski	ria	ma	nuo	so
cia	li	nės	at	sa	ko	my	bės,	ir	as	mens	sam	pra	ta	
grin	džia	ma	ne	in	di	vi	du	a	liz	mu,	o	ben	druo
me	ne.	
 As	muo	–	tai	lais	vas	žmo	gus,	su	tei	kian
tis	 gy	vy	bi	nę	 erd	vę	 ki	tam.	Kaip	 pa	vyz	dį	
per	 pa	skai	tas	 pa	tei	kiu	Ge	ra	zos	 ap	sės	tą	jį	
(žr.	Mk	5,	1–20),	ku	ris	net	gi	ne	ži	no,	kas	
jis	yra,	tar	si	ne	tu	ri	ry	šio	su	sa	vo	kū	nu	ir	
gy	vas	ti	mi.	Iš	gi	jęs	jis	tam	pa	lais	vas	ir	ga	li	
gy	ven	ti	kar	tu	su	ki	tais.	Tai	gi	bū	ti	as	me	niu	
reiš	kia	sa	vo	lais	vę	at	gręž	ti	į	ki	tą.	Sa	vy	je	
su	teik	ti	erd	vės	ki	tam,	o	ne	bū	ti	skli	di	nam	
vien	tik	sa	vęs	pa	ties.	Dėl	to	sa	kau,	kad	as
mens	pa	grin	das	iš	es	mės	yra	ben	druo	me	nė.	
Lais	vas	žmo	gus	ku	ria	ben	druo	me	nę,	tuo	
tar	pu	in	di	vi	du	a	lis	tas	ben	druo	me	nės	at	žvil
giu	yra	nu	si	tei	kęs	prie	šiš	kai.	
	 Krikščioniška	 as	mens	 sam	pra	ta	 ky	la	
iš	Tre	jy	bės	 ir	 apima	Die	vą	Tė	vą,	 Sū	nų	
ir	Šven	tą	ją	Dva	sią.	Tė	vas	duo	da	gy	vy	bę	
ir	su	tei	kia	erd	vės	Sū	nui.	Šven	to	ji	Dva	sia	
sa	vy	je	su	tei	kia	gy	vy	bi	nės	erd	vės	Tė	vui	ir	
Sū	nui,	nes	krikš	čio	nių	Die	vas	yra	Trias
me	nis.	Aš	esu	iš	gel	bė	tas	dėl	to,	kad	Die	vas	
man	su	tei	kia	erd	vės	ir	gy	ve	ni	mą	sa	vy	je...	
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Tikëjimo gyvenimas

	 –	Va	di	na	si,	 kai	 at	si	ski	riu	nuo	 ben
druo	me	nės,	su	nai	ki	nu	pats	sa	ve...
	 –	Bū	tent	 taip.	Tik	tai	 šė	to	nas	 nuo	lat	
trokš	ta	vien	tik	sa	vęs	ir	taip	sa	ve	nai	ki	na.	
Tikra	krikš	čio	niš	ka	as	mens	sam	pra	ta	nė
ra	pri	mi	ty	vi	„Ca	ri	to“	sam	pra	ta,	kur	daug	
pra	šan	čių	iš	mal	dos,	o	tu	ne	ga	li	pa	tik	rin	ti,	
kiek	tai	da	ry	ti	bū	ti	na,	ir	kiek	ne…	Ben
druo	me	nė	je	pri	va	lai	ki	tam	duo	ti	sa	ve,	nes	
jei	kvie	čio	grū	das	ne	ap	mirs,	jis	liks	vie	nas.	
To	kia	tad	yra	krikš	čio	niš	ka	as	mens	sam
pra	ta	–	mir	ti,	kad	gy	ven	tum,	o	ne	gy	ven	ti,	
kad	gy	ve	ni	mo	pa	bai	go	je	vis	kas	baig	tų	si.	
Tai	–	skir	tin	gi	da	ly	kai.
	 Dva	si	niams	 pa	ly	dė	to	jams	 ne	 kar	tą	
ten	ka	gir	dė	ti	in	di	vi	du	a	lis	tiš	kai	nu	si	tei	ku	sį	
žmo	gų	sa	kant:	„Aš	 tu	riu	 su	pras	ti	Die	vo	
va	lią…“	Ar	ba:	„Aš	ra	dau	Die	vo	va	lią…“;	
„Die	vo	va	lia	ma	no	at	žvil	giu	yra	to	kia…“	
Pa	sa	kyk,	 su	 kuo	 tai	 su	de	ri	nai?	Ma	no	
Die	vas	ir	aš.	Ką	man	sa	ko	ma	no	Die	vas,	
nu	spren	džiu	aš.	O	kur	yra	ki	tas,	ku	ris	tai	
pa	tik	ri	na,	pa	tai	so?..	Juk	kaip	tik	to	ir	at	ei	ni	
pas	dva	si	nį	pa	ly	dė	to	ją...
	 Dva	sin	gu	mo,	 vie	nuo	li	nio	 gy	ve	ni	mo	
is	to	ri	ja	pri	me	na,	kad	žmo	nės	ėjo	į	dy	ku
mą,	ropš	tė	si	ant	stul	pų	ir	pa	si	lik	da	vo	ten	
il	gus	me	tus.	Jie	my	lė	jo,	my	lė	jo,	my	lė	jo	
Die	vą,	 ta	čiau...	 nie	ko	 ne	įvyk	da	vo,	 nes	
jų	sie	kiai	bu	vo	egois	tiš	ki.	Kol	ga	liau	siai	
at	ėjo	 Pa	cho	mi	jus,	 su	bū	rė	 tuos	 at	si	sky
rė	lius,	įkū	rė	vie	nuo	lių	ben	druo	me	nes	ir	
pa	sa	kė:	„Kur	nė	ra	mei	lės,	ten	nė	ra	Die	vo	
pa	šau	ki	mo“.	Krikš	čio	niš	ka	as	mens	sam
pra	ta	–	mei	lė.
	 –	Kaip	dogminė	teologija	gali	padėti	
atsakyti	į	svar	biau	sius	ti	kin	tie	siems	rū
pi	mus	klau	si	mus?	
	 –	 Šis	 klau	si	mas	 la	bai	 svar	bus,	 nes	
dva	sin	gu	mo	sam	pra	ta	da	bar	da	ro	si	ne	be
aiš	ki,	sil	pnė	ja	ir	vi	siš	kai	pri	ar	tė	ja	prie	šiuo	
me	tu	pla	čiai	pro	pa	guo	ja	mos	„Wel	lness“	
(svei	ku	mas,	svei	ka	tin	gu	mas–vert.past.)	
kul	tū	ros.	Eg	zis	tuo	ja	ir	dva	si	nis	„wel	lness“	
va	rian	tas:	ge	ra	dva	si	nė	sa	vi	jau	ta,	šiek	tiek	

ro	man	ti	kos	 ir	 pan.	O	 iš	 tie	sų	 dva	sin	gu
mas	tie	sio	giai	sie	ja	si	su	dog	ma	ti	ka:	ko	dėl	
Die	vas	 pa	si	rin	ko	 kry	žių,	 kad	 iš	gel	bė	tų	
žmo	nes?	Ko	kia	Die	vo	mei	lė	at	si	sklei	džia	
ant	kry	žiaus?	Ar	kry	žius	pa	aiš	ki	na,	ko	dėl	
Die	vas	ta	po	žmo	gu	mi?	Jei	gu	į	šį	klau	si	mą	
ne	at	sa	ko	me	dva	si	nia	me	lyg	me	ny	je,	tuo
met	mū	sų	dva	sin	gu	mas	tam	pa	ezo	te	ri	ne	
jaus	mų	me	di	ta	ci	ja.
	 –	O	kaip	galėtume	žmo	nėms	padėti?
	 –	Vi	sų	 pir	ma	 reikėtų	 pa	si	rū	pin	ti	 pa
grin	di	ne	te	olo	gi	jos	stu	di	jų	li	te	ra	tū	ra.	Yra	
daug	kny	gų	an	glų	kal	ba,	ta	čiau	ją	ne	vi	si	
mo	ka.	Taip	 pat	ma	nau,	 kad	 ku	ni	gams	
derėtų	įves	ti	to	bu	li	ni	mo	si	kur	sus	su	eg	za
mi	nais.	Taip	yra	Vo	kie	ti	jos	bei	Aust	ri	jos	
vys	ku	pi	jo	se.	 Ren	gia	mos	 to	bu	li	ni	mo	si	
kon	fe	ren	ci	jos,	po	ku	rių,	bent	jau	ka	pe	lio
nai,	lai	ko	eg	za	mi	nus,	tarp	jų	–	ir	dog	ma	ti
kos.	Ku	ni	gai	bei	te	olo	gai	ir	pa	sau	lie	čiams	
ga	lė	tų	pa	siū	ly	ti	ką	nors	pa	na	šaus	į	ne	aki
vaiz	di	nius	te	olo	gi	jos	kur	sus.	Te	olo	gi	jos,	
o	ne	mal	din	gu	mo!	
	 No	riu	pa	brėž	ti	la	bai	svar	bų	da	ly	ką:	tik	
da	bar	pra	si	de	da	tik	ro	ji	ide	o	lo	gi	nė	dis	ku
si	ja	su	ate	iz	mu,	nes	da	bar	su	si	du	ria	me	su	
prak	tiš	kuo	ju,	 „sal	džiuo	ju“,	 nuo	din	guo	ju	
ate	iz	mu.	Blo	giau	sia,	kad	to	kią	pi	liu	lę	pra
ri	jęs	žmo	gus	net	ne	pa	ste	bi,	kad	ji	nuo	din
ga.	Ko	mu	nis	ti	niais	lai	kais	bu	vo	aiš	ku,	kad	
„anie	yra	prieš	mus“,	juos	bu	vo	ne	sun	ku	
at	pa	žin	ti.	Tai	bu	vo	„leng	va	sis“	ate	iz	mas.	
Da	bar	at	ei	na	tas,	ku	rį	no	rint	at	pa	žin	ti,	rei
kia	mo	kė	ti	at	skir	ti	dva	sias,	o	tai	jau	su	si	ję	
su	te	olo	gi	niu	iš	si	la	vi	ni	mu.	
 Ir	dar	kai	kas:	svar	bu	pa	aiš	kin	ti	žmo
nėms,	 kad	 ti	kė	ji	mas,	 krikš	čio	nių	 ti	kė	ji
mas,	yra	es	mi	nis	ir	svar	biau	sias	da	ly	kas	
gy	ve	ni	me,	su	tei	kian	tis	jam	pras	mę.	Ant
raip	mes	tik	tuš	čiai	ir	ak	lai	ve	ge	tuo	ja	me...
                                                          

Iš	vo	kie	čių	k.	ver	tė	Rasa	Darbutaitė
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Þmogus kely

	 „Pir	mą	kar	tą	 po	daugelio	me	tų	 pa	si
ju	tau	 žmo	gu	mi“,	 –	 sa	ko	 sky	ry	bas	 iš	gy
ve	nu	sių	 po	rų	 va	sa	ros	 sto	vyk	los	 da	ly	vis.	
Toks	ir	yra	iš	si	tuo	ku	sių	as	me	nų	sa	vi	tar	pio	
pa	ra	mos	bū	re	lių	sie	kis	–	pa	dė	ti	ki	tam	vėl	
pa	si	jus	ti	vi	sa	ver	čiu	žmo	gu	mi.
	 Vi	siems	sa	vi	tar	pio	pa	gal	bos	są	jū	džiams	
bei	ra	te	liams	pra	džią	da	vė	ano	ni	mi	niai	al
ko	ho	li	kai.	Jų	dvy	li	kos	žings	nių	pro	gra	ma	
yra	 to	kios	 sa	va	no	riš	kos	veik	los	 ir	gy	dy
mo	si	me	to	das	bei	pa	grin	das.	
	 Vi	suo	me	nė	je	 su	tin	ka	me	 įvai	rius	 sun
ku	mus	 iš	gy	ve	nan	čių	 žmo	nių,	 ku	riems	
į	 pa	gal	bą	 at	ei	na	 sa	va	no	riš	ki	 sa	vi	tar	pio	
pa	gal	bos	bū	re	liai,	Va	ka	ruo	se	jau	tu	rintys	
il	ga	me	tę	dar	bo	pa	tir	tį.	Lie	tu	vo	je	gra	žų	pa
vyz	dį	da	vė	pen	kių	mo	ti	nų	įsteig	ta	„Vil	ties“	
ben	dri	ja,	at	sig	rę	žu	si	į	pro	tiš	kai	ne	įga	lius	
vai	kus.	Pa	de	dant	vie	nam	Aust	ra	li	jos	 lie
tu	viui,	įkur	ta	Dia	be	to	drau	gi	ja,	Je	ano	Va
nier’o	pa	vyz	džiu	–	„Ti	kė	ji	mo	ir	švie	sos“	
ben	dri	ja,	 vie	ni	jan	ti	 pro	tiš	kai	 ne	įga	lius	
vai	kus	au	gi	nan	čias	šei	mas.	Kas	met	te	le	fo
no	abo	nen	tų	kny	go	je	ran	da	ma	vis	dau	giau	
są	jū	džių	ir	pa	gal	bos	cen	trų	te	le	fo	nų.
	 Pa	tar	nau	da	mas	Vil	niaus	šv.	Jo	nų	baž
ny	čio	je	pra	dė	jau	gal	vo	ti,	kaip	sek	ti	vi	sus	
gy	dan	čio	 Jė	zaus	 pa	vyz	džiu	 ir	 skau	du	lių	
tu	rin	tiems	 žmo	nėms,	 ku	riems	 nė	ra	 kur	
kreip	tis,	 iš	ties	ti	Baž	ny	čios	 ran	ką.	Vie	ną	
gru	pę	su	da	ry	tų	abor	tus	pa	ty	ru	sios	mo	te

rys,	kar	tais	ke	lis	de	šimt	me	čius	ne	šio	jan
čios	sun	kų	kal	tės	ak	me	nį	šir	dy	je	(to	kios	
gru	pės	 va	di	na	mos	 „Ra	che	lės“	 ra	te	liais).	
Ki	ta	 gru	pė	 vie	ny	tų	 vai	kų	 ne	te	ku	sius	 tė
vus,	 iš	gy	ve	nan	čius	 be	veik	 ne	pa	gy	do	mą	
skaus	mą.	Šv.	Jo	nų	baž	ny	čios	ben	druo	me
nė	je	dar	nuo	kun.	Eit	vy	do	Mer	kio	 lai	kų	
gra	žiai	vei	kia	naš	lių	bū	re	lis.	Gausiau	sias	
vi	suo	me	nės	 sluoks	nis	 –	 sky	ry	bas	 pa	ty	rę	
as	me	nys.	Kiek	sky	ry	bos	skaudina	su	tuok
ti	nius	bei	jų	šei	mas,	tiek	ir	Baž	ny	čią,	ku
rios	na	rių	iš	si	ski	ria	ne	ma	žiau	nei	ap	skri	tai	
Lie	tu	vo	je	–	apie	50	proc.	su	si	tuo	ku	sių	jų	
(įskai	tant	ant	rą	sias	ve	dy	bas,	ku	rių	sky	ry	bų	
bū	na	60	proc.).	Tad	prieš	pus	tre	čių	me	tų	
bū	tent	šiems	žmo	nėms	ir	pra	dė	jo	me	teik	ti	
pa	gal	bą.
	 Rink	da	vo	mės	kar	tą	per	mė	ne	sį	pa	čio	je	
Šv.	Jo	nų	baž	ny	čio	je.	Bū	re	lis	bu	vo	ge	ro	kai	
miš	rus	–	nuo	šiuo	me	tu	be	si	ski	rian	čių	iki	
prieš	40	me	tų	iš	si	tuo	ku	sių,	ku	rie	tiek	me	tų	
nešiojosi	 dau	gy	bę	 ne	at	sa	ky	tų	 klau	si	mų.	
Mū	sų	po	kal	bius	pa	į	vai	rin	da	vo	ne	for	ma	lūs	
su	si	ti	ki	mai.	Vie	ne	rių	me	tų	pa	tir	tis	pa	dė	jo	
ap	si	spręs	ti,	kaip	dirb	ti	to	liau.
	 2002	m.	 nu	spren	dė	me	 į	 de	šim	ties	
sa	vai	čių	 pro	gra	mą	 kvies	ti	 per	 pas	ku	ti
niuo	sius	 pen	ke	rius	me	tus	 iš	si	tuo	ku	sius	
žmo	nes.	Kaip	tik	tuo	me	tu	prie	Bo	nif	rat	rų	
baž	ny	čios	Ne	kal	tai	 Pra	dė	to	sios	Ma	ri	jos	
Varg	die	nių	 se	se	rys	 ati	da	rė	Šv.	Kry	žiaus	
na	mus	 su	ma	žiems	 bū	re	liams	 su	si	rink	ti	
tin	kan	čiais	ne	di	de	liais	kam	ba	rė	liais.
	 Li	gi	 šiol	 šio	je	 pro	gra	mo	je	 da	ly	va	vo	
trys	gru	pės,	vi	du	ti	niš	kai	po	dvy	li	ka	žmo

T.	An	ta	nas	Sau	lai	tis,	SJ

  
Gydyti	sielos	skaudulius
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nių,	iš	ku	rių	trys	pa	pras	tai	bū	da	vo	vy	rai.	
Kiek	vie	ną	mū	sų	 su	si	ti	ki	mą	 ap	žvel	gia	
Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	do	cen	tė	psi	cho	lo	gė	
Ra	sa	Bie	liaus	kai	tė	bei	pro	gra	mos	va	do	vė	
El	vy	ra	Ku	čins	kai	tė.	Už	 sie	lo	va	di	nę	 da	lį	
at	sa	kau	aš:	da	li	juo	si	Jung	ti	nių	Ame	ri	kos	
Vals	ti	jų	 pa	tir	ti	mi,	 ku	rią	 pra	tur	ti	na	 už	si
mez	gę	ry	šiai	su	Vie	nos	jė	zui	tų	so	cia	li	niu	
cen	tru	bei	me	džia	ga	įvai	rio	mis	kal	bo	mis	
(mū	sų	kny	gų	len	ty	no	je	–	apie	30	ka	ta	li
kiš	kų	lei	di	nių).
	 Kas	sa	vai	ti	niai	su	si	ti	ki	mai	trun	ka	pus
an	tros	 va	lan	dos.	 Jiems	nu	ma	ty	ta	 de	šimt	
te	mų.	Su	si	ti	ki	mas	pri	klau	so	nuo	da	ly	vių	
pa	si	sa	ky	mų,	nuo	 to,	kaip	 jie	pa	jė	gia	pa
si	da	ly	ti	 sa	vo	 iš	gy	ve	ni	mais	 ir	 pa	tir	ti	mi.	
Ap	ta	ria	me	pa	tį	įvy	kį,	nuos	kau	das,	kar	tė	lį	
ir	 pyk	tį,	 kal	ba	me	 apie	 vai	kus,	 sa	vo	 pa
čių	šei	mą,	ku	rio	je	au	go	me,	 san	ty	kius	 su	
bu	vu	siu	 su	tuok	ti	niu,	 ga	li	mas	 klai	das	 po	
su	by	rė	ju	sios	 san	tuo	kos,	 bai	mės	 jaus	mą,	
re	li	gi	nius	ir	baž	ny	ti	nius	klau	si	mus.	Mū	sų	
su	si	ti	ki	mai	 yra	 tik	rai	 krikš	čio	niš	ki,	 bet	
tai	 –	 anaip	tol	 ne	mal	dos	 bū	re	lis	 ar	 dar	
vie	na	 ga	li	my	bė	 pa	verkš	len	ti.	 Pra	džio	je	
su	kal	ba	me	 trum	pą,	 nuo	šir	džią	mal	dą	 ir	
bai	gia	me	„Tė	ve	mū	sų“	su	si	ė	mę	už	ran	kų.	
Da	ly	viai	 iki	 an	tro	 su	si	ti	ki	mo	 kvie	čia	mi	
ap	si	spręs	ti,	ar	jie	įsi	trauks	į	šią	pro	gra	mą,	
nes	po	to	nau	jų	na	rių	ne	be	pri	ima	me.	Vi
siems	pri	me	na	me	to	kių	sa	vi	tar	pio	bū	re	lių	
eti	kos	dės	nį	–	kas	kal	ba	ma	bū	re	ly	je,	ten	ir	
lie	ka.	Nie	kas	nė	ra	ver	čia	mas	pa	si	sa	ky	ti	ar	
at	si	ver	ti	dau	giau,	ne	gu	ga	li	ir	no	ri.	Vie	nas	
ki	to	iš	klau	so	me	ne	si	gin	čy	da	mi	ir	ne	dis	ku
tuo	da	mi.
	 Šį	de	šim	ties	su	si	ti	ki	mų	cik	lą	pa	į	vai	ri	na	
viešnagės	kie	no	nors	na	muo	se	ar	ba	įvai	rios	
šven	tės,	 pvz.,	Ka	lė	dos	 ar	Va	sa	rio	16oji,	
ge	gu	ži	nė,	eks	kur	si	ja	po	mies	tą	ar	kur	ki
tur.	Ren	gia	me	 ir	 sa	vait	ga	lio	 re	ko	lek	ci	jas	
Tri	na	po	lio	 re	ko	lek	ci	jų	na	muo	se	Vilniuje,	
pas	Ti	be	ria	dos	bro	lius	Bal	triš	kė	se	 ar	be
ne	dik	ti	nus	 Pa	len	driuo	se.	 Su	si	pa	žįs	ta	 ir	
su	si	drau	gau	ja	ne	tik	su	au	gu	sie	ji,	bet	ir	vai
kai.		 	 Mū	sų	 „ko	man	da“	 sa	vo	 tar	ny	bą	

at	lie	ka	 sa	va	no	riš	kai.	Mes,	 vi	si	 trys,	 su	
pa	gei	dau	jan	čiais	su	si	tin	ka	me	ir	in	di	vi	du	a
liems	po	kal	biams.	At	ski	rais	at	ve	jais,	pvz.,	
nag	ri	nė	jant	Baž	ny	čios	 tei	sės	 klau	si	mus,	
mums	pa	dė	jo	ses.	Li	na	Strio	kai	tė.	Į	ant
rą	jį	bū	re	lį	bu	vo	me	pa	si	kvie	tę	psi	cho	lo	gę	
Je	le	ną	Trofi	mo	vą,	ku	ri,	pa	dė	da	ma	mums,	
no	rė	jo	su	vok	ti	sa	vi	tar	pio	pa	gal	bos	bū	re
lio	 di	na	mi	ką	 (ne	tru	kus	 su	 ben	dra	dar	be	
psi	cho	lo	ge	 ji	pra	dė	jo	de	šim	ties	 sa	vai	čių	
su	si	ti	ki	mų	cik	lą	sa	vi	žu	džių	ar	ti	mie	siems;	
šiam	ra	te	liui	taip	pat	ten	ka	pa	dė	ti).
	 Už	bai	gus	pus	tre	čio	mė	ne	sio	pro	gra	mą,	
dau	gu	ma	da	ly	vių	no	ri	ben	drau	ti	ir	to	liau.	
Ta	čiau	mū	sų	jė	gos	kol	kas	ne	di	de	lės.	Dėl	
to	 to	liau	 siū	lo	me	 įsitraukti	 į	 šv.	 Ig	na	co	
dva	si	nes	pra	ty	bas	kas	die	nia	me	gy	ve	ni	me,	
ka	te	chu	me	na	tą	 (su	au	gu	sių	jų	 ren	gi	mą	si	
sak	ra	men	tams	bei	 ti	kė	ji	mo	pa	gi	li	ni	mą),	
Šventojo	Raš	to	 bū	re	lius	 ir	 ki	tas	 pro	gra
mas.	To	liau	sa	vo	veik	lą	or	ga	ni	zuo	ja	ir	jai	
va	do	vau	ja	 pa	tys	 gru	pe	lės	 na	riai,	 o	mes	
kvie	čia	me	nau	ją	bū	re	lį.
	 Ne	tru	kus	pa	aiš	kė	jo,	kad	no	rė	tų	si	tu	rė	ti	
nuo	la	ti	nę	tar	ny	bą	ar	cen	tre	lį,	ku	ris	ne	tik	
už	si	im	tų	sky	ry	bų	nuos	kau	dų	gy	dy	mu,	bet	
ir	 pa	tar	nau	tų	 iš	si	tuo	ku	sių	 tė	vų	vai	kams,	
su	da	riu	siems	ant	rą	ją	san	tuo	ką	ar	tiems,	ku
riems	gre	sia	sky	ry	bos.	Šį	cen	tre	lį	pa	va	di	no
me	„Me	ta	noia“	(grai	kiškai	–	at	si	ver	ti	mas,	
per	kei	ti	mas),	 pa	ra	šė	me	 jo	 įsta	tus.	Lė	šų	
ga	vo	me	iš	olan	dų	ka	ta	li	kų	fon	do.	Nors	Šv.	
Kry	žiaus	na	mus	da	ly	viai	pa	re	mia	kas	mė
ne	si	ne	de	šim	ties	 li	tų	au	ka,	 ta	čiau	no	ri	me	

Þmogus kely



33

iš	vers	ti	 nors	 vie	ną,	 pa	čią	 nau	din	giau	sią,	
kny	gą,	 rei	kia	pa	ra	mos	or	ga	ni	zuo	jant	va
sa	ros	sto	vyk	lą	ir	pan.
	 Kol	kas	Vil	niaus	iš	si	sky	ru	sių	jų	sie	lo	va	dos	
cen	tras	ofi	cia	liai	glau	džia	si	prie	Aka	de	mi	nės	
sie	lo	va	dos	cen	tro,	ku	ris	kar	tu	 su	Vil	niaus	
uni	ver	si	te	to	Kli	ni	ki	nės	ir	or	ga	ni	za	ci	nės	psi
cho	lo	gi	jos	ka	ted	ra	š.	m.	va	sa	rio	27–28	d.	
su	ren	gė	tarp	tau	ti	nę	kon	fe	ren	ci	ją	„Sky	ry	bų	
ne	tek	tis:	kaip	įveik	ti	jos	pa	sek	mes“.	Tai	–	
pir	mo	ji	to	kio	po	bū	džio	kon	fe	ren	ci	ja	Lie	tu
vo	je,	ku	rio	je	bu	vo	ap	tar	tos	ir	iš	si	sky	ru	sių	jų	
sie	lo	va	dos	pro	ble	mos	bei	ga	li	my	bės.	
	 Pra	ne	ši	mą	apie	psi	cho	lo	gi	nę	 sky	ry	bų	
trau	mos	di	na	mi	ką	 skai	tė	pro	fe	so	rė,	habil.	
dr.	Da	nu	tė	Gai	lie	nė.	Vieš	nia	 iš	Aust	ri	jos	
dr.	Bri	git	te	Ettl	pa	si	da	li	jo	sa	vo	ša	lies	pa
tir	ti	mi	iš	si	sky	ru	sių	jų	sie	lo	va	do	je,	stei	giant	
sa	vi	tar	pio	pa	gal	bos	gru	pes	ir	ren	giant	se	mi
na	rus.	Doc.	dr.	Ra	sa	Bie	liaus	kai	tė	kal	bė	jo	
apie	iš	si	sky	ru	sių	šei	mų	vai	kų	pro	ble	mas	ir	
pa	gal	bą	 jiems.	Man	 te	ko	pa	aiš	kin	ti,	 kaip	
iš	si	tuo	ku	sius	sa	vo	na	rius	ver	ti	na	Baž	ny	čia,	
ko	kias	 sak	ra	men	ti	nės	 san	tuo	kos	 anu	lia
vi	mo	ga	li	my	bes	nu	ro	do	jos	 tei	sė.	Kar	tais	
Baž	ny	čia	 kal	ti	na	ma	 per	ne	lyg	 griež	tais	
rei	ka	la	vi	mais	iš	si	tuo	ku	sių	jų	at	žvil	giu	–	jei	
pir	mo	ji	san	tuo	ka	yra	bu	vu	si	baž	ny	ti	nė	ir	ji	
ne	anu	liuo	ta,	an	trą	kar	tą	ci	vi	li	nę	san	tuo	ką	
įre	gist	ra	vę	žmo	nės	ne	ga	li	pri	im	ti	sak	ra	men
tų.	Ta	čiau	tai	ne	reiš	kia,	kad	jie	ne	ga	li	bū	ti	
ak	ty	vūs	Baž	ny	čios	ben	druo	me	nės	na	riai.	
	 Kon	fe	ren	ci	jos	da	ly	vius	la	bai	su	do	mi	no	
ses.	Ro	za	nos	Grau	lich	ir	t.	Sta	sio	Ka	zė	no,	
SJ,	pra	ne	ši	mas	„At	lei	di	mas	–	ke	lias	į	vi	di	nį	
iš	gi	ji	mą“.	Jie	abu	–	ben	druo	me	nės	„Ge	ra	sis	
sa	ma	rie	tis“,	ku	rios	cen	tras	yra	Pran	cū	zi	jo	je,	
stei	gė	jai	Lie	tu	vo	je.	Ben	druo	me	nės	tiks	las	
–	kurti	na	mus,	va	di	na	mą	sias	„už	ei	gas“,	ku
rio	se	bū	tų	ga	li	ma	pri	im	ti	ir	vi	di	nio	iš	gi	ji	mo	
link	pa	ly	dė	ti	 gi	lius	dva	si	nius	 su	žei	di	mus	
pa	ty	ru	sius	žmo	nes,	rū	pin	tis	pa	ly	dė	to	jų	ug
dy	mu,	reng	ti	re	ko	lek	ci	jas	„Iš	gi	ji	mo	ke	lias“,	
ku	rio	se	svar	biau	sia	–	as	me	ni	nė	at	lei	di	mo	
li	tur	gi	ja.	 Il	ga	me	tė	 už	sie	nio	pa	tir	tis	 ro	do,	
kad	to	kia	pa	gal	ba	duo	da	pui	kių	vai	sių.

	 ...Dau	giau	kaip	prieš	30	me	tų	vie	nas	ku
ni	gas	JAV	uo	liai	dir	bo	su	iš	si	tuo	ku	siais,	vis	
ra	gin	da	mas	Či	ka	gos	ar	ki	vys	ku	pą	kardinolą	
J.	Co	dy	steig	ti	jiems	spe	cia	lią	tar	ny	bą,	ta	čiau	
jis	vis	ne	su	tik	da	vo,	nes	Ka	ta	li	kų	Baž	ny	čia,	
rem	da	ma	si	 la	bai	 aiš	kiu	 Jė	zaus	mo	ky	mu,	
ne	pri	ta	ria	sky	ry	boms.	Tai	kaip	 rū	pin	tis	 iš
si	tuo	ku	siais?	Ta	čiau	vie	ną	vė	ly	vą	va	ka	rą	
kar	di	no	las	krei	pė	si	į	aną	ku	ni	gą:	„Ry	toj	įsteik	
šią	tar	ny	bą“,	mat	kar	di	no	lui	bran	gi	pus	se	se	rė	
iš	si	tuo	kė.	Tad	po	10	me	tų	Či	ka	gos	ar	ki	vys
ku	pi	jo	je	jau	vei	kė	80	iš	si	sky	ru	sių	sie	lo	va	dos	
bū	re	lių	(vys	ku	pi	jo	je	–	beveik	400	pa	ra	pi	jų).	
Pran	cū	zi	jo	je	iš	si	tuo	kę	ka	ta	li	kai	tu	ri	in	ter	ne	to	
sve	tai	nę,	lei	džia	laik	raš	tė	lį,	ren	gia	su	va	žia	vi
mus	ir	kon	fe	ren	ci	jas.	Vo	kie	ti	jo	je,	Aust	ri	jo	je,	
to	se	pa	čio	se	Jung	ti	nė	se	Amerikos	Vals	ti	jo	se	
vis	ašt	riau	ke	lia	mas	an	trą	kar	tą	(be	Baž	ny
čios)	su	si	tuo	ku	sių	da	ly	va	vi	mo	Eu	cha	ris	ti
jo	je	klau	si	mas.	
	 Ir	mū	sų	sie	lo	va	di	nis	pro	jek	tas	plė	sis,	
kai	 at	si	ras	 dau	giau	 pa	si	ren	gu	sių	 pa	dė
ti	 ki	tiems,	 tarp	 jų	–	 ir	mū	sų	pro	gra	mė	lę	
bai	gu	sių.	 Jau	 su	si	ti	ko	me	 su	 Pa	ne	vė	žio,	
Šiau	lių	bei	Kau	no	šei	mų	cen	trų	dar	buo	to
jais,	pa	si	da	li	jo	me	sa	vo	su	kaup	ta	me	džia	ga	
bei	pa	ty	ri	mu.	Bū	tų	nau	din	ga	ir	in	ter	ne	to	
sve	tai	nė,	nes	kol	kas	sa	vo	me	džia	gą	skel
bė	me	 jė	zui	tų	 sve	tai	nė	je	www.skry	nia.lt.	
Il	gai	niui,	aiš	ku,	Lie	tu	vo	je	–	ir	Baž	ny	čio	je,	
ir	aka	de	mi	niu	ly	giu	–	bus	pa	si	reng	ta	to	kiai	
tar	ny	bai,	 kad	 iš	tuo	ką	 iš	gy	ve	nę	 as	me	nys	
at	gau	tų	 dva	sios	 stip	ry	bę	 ir	 ras	tų	 jau	kius	
na	mus	mū	sų	Baž	ny	čio	je.
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	 Aka	de	mi	nis	jau	ni	mas,	ku	ris	to	kiu	tam	pa	
pra	vė	ręs	aukš	to	sios	mo	kyk	los	du	ris,	šian
dien	 kaip	 nie	ka	da	 anks	čiau	 įvai	rus	 sa	vo	
so	cia	li	ne	 ir	 eko	no	mi	ne	pa	dė	ti	mi,	 tau	ty	be,	
net	 ra	se,	 kul	tū	ra	 ir,	 žino	ma,	 pa	žiū	ro	mis.	
Šei	mo	je	bei	mokyklo	je	įgy	tas	mo	ra	li	nes	ir	
so	cia	li	nes	ver	ty	bes	jau	ni	žmo	nės	iš	mė	gi	na	
ir	pa	tik	ri	na,	t.	y.	jas	tai	ko	sa	vo	gy	ve	ni	me	
ar	ba	pa	nei	gia,	bū	tent	stu	di	juo	da	mi	aukš	to
jo	je	mo	kyk	lo	je.	Fi	lo	so	fas	Vy	tau	tas	Radž
vi	las	yra	pastebėjęs,	kad	pa	čios	ver	ty	bės	
post	mo	derniame	am	žiu	je	pra	ra	do	„ver	tės	
ma	tą“,	 t.	y.	šian	die	nis	pa	sau	lis	ken	čia	ne	
dėl	to,	kad	ne	be	tu	ri	ver	ty	bių	–	jos	nie	ka	da	
ne	iš	nyks	ta,	–	bet	 to	dėl,	kad	pra	ra	do	ver
ty	bių	hie	rar	chi	ją.	Tai,	kad	ver	ty	bes	esa	me	
su	mai	šę,	liu	di	ja	be	ga	li	nis	kar	je	ros	ir	pi	ni	gų	
sie	kis,	nu	stu	mian	tis	į	šo	ną	am	ži	ną	sias	tie
sas.	
	 Sa	vo	gy	ve	ni	mo	pri	ori	te	tus	jau	nas	žmo
gus	ga	lu	ti	nai	su	ri	kiuo	ja	aukš	to	jo	je	mo	kyk
lo	je,	kur	įgy	da	mas	pro	fe	si	ją	iš	tie	sų	su	au	ga.	
Jau	ni	su	au	gu	sie	ji	–	tai	iš	pa	aug	lys	tės	iš	au	gę	
jau	nuo	liai,	su	si	du	rian	tys	su	nau	jo	mis	tei
sė	mis	 ir	 pa	rei	go	mis,	 to	kio	mis	 kaip	 tei	sė	
vai	ruo	ti	au	to	mo	bi	lį,	tei	sė	bal	suo	ti,	ka	ri	nė	
tar	ny	ba,	 eko	no	mi	nė	 ne	pri	klau	so	my	bė,	
at	ski	ra	bui	tis	nuo	tė	vų,	kar	je	ra,	ve	dy	bos,	
tė	vys	tė.	 Šian	die	nė	 ver	ty	bių	 kri	zė	 į	 šiuos	
su	au	gu	sio	jo	 vaid	me	nis	 ne	re	tai	 įne	ša	 su
maiš	ties,	per	ne	lyg	su	reikš	min	da	ma	kar	je	rą	
ir	 eko	no	mi	nę	ne	pri	klau	so	my	bę	nuo	 tė	vų	
šei	mos,	 su	men	kin	da	ma	ve	dy	bų	 ir	 tė	vys
tės	svar	bą.	At	ro	do,	kad	vie	tos	dva	si	nėms	
ver	ty	bėms	jau	no	žmo	gaus	gy	ve	ni	me	vi	sai	
ne	be	lie	ka.

Vai	di	lė	Šums	kie	nė

	 Pasak	so	cio	lo	gės	Eg	lės	Lau	mens	kai	tės,	
jei	neug	dy	si	me	ir	ne	stip	rin	si	me	ben	druo
me	nių,	 stip	rė	jant	 glo	ba	li	za	ci	jai	 var	gu	 ar	
ge	bės	iš	lik	ti	ir	mū	sų	krikš	čio	niš	ku	mas,	ir	
lie	tu	viš	ku	mas.	Tuo	tar	pu	iš	įvai	rių	Lie	tu
vos	vie	tų	stu	di	juo	ti	at	vy	kę	 jau	ni	žmo	nės	
daž	nai	pa	si	jun	ta	vie	ni	ši,	ne	tu	rį	drau	gų	nei	
ben	druo	me	nės,	ku	ri	lauk	tų	ir	juos	pri	im	tų.	
Tai,	ko	kią	ben	druo	me	nę	jie	su	ras	ir	kur	link	
pa	suks,	–	ir	Baž	ny	čios	rū	pes	tis.	Lan	ky	da
ma	sis	Lie	tu	vo	je,	po	pie	žius	Jo	nas	Pau	lius	II	
jau	ni	mui	sa	kė:	„Vi	sais	lai	kais	jau	ni	mas	yra	
vil	ties,	at	ei	ties,	ver	žlu	mo,	jė	gos,	ieš	ko	ji	mų,	
la	vi	ni	mo	si	troš	ku	lio	ma	tas“.	Šis	ne	pa	pras	tas	
jau	ni	mo	ver	žlu	mas	ve	da	 jį	pir	myn,	 tei	kia	
vil	ties	 ieš	ko	ti	 ir	 su	ras	ti	Tie	są,	 lai	mę,	 gė
rį.	Anot	Šven	to	jo	Tė	vo,	„kas	ga	lės	bū	čiai	
įkvėp	ti	pras	mę,	jei	ne	Tas,	ku	ris	vie	nin	te	lis	
tu	ri	am	ži	no	jo	gy	ve	ni	mo	žo	džius?	Kas	ge
riau,	jei	ne	Kris	tus,	ati	da	vęs	už	žmo	gų	sa	vo	
gy	vy	bę,	 ga	li	 pa	sa	ky	ti,	 kur	 ras	ti	 tik	ro	sios	
lai	mės	ke	lią?“	
	 Rū	pin	da	ma	si	jau	ni	mu,	Baž	ny	čia	kvie	čia	
aukš	tą	sias	mo	kyk	las	į	sa	vo	aka	de	mi	nę	ben
druo	me	nę	įsi	leis	ti	ka	pe	lio	nus.	Po	pie	žiš	ko	sios	
pa	sau	lie	čių	rei	ka	lų	tar	ny	bos	iš	leis	ta	me	do	ku
men	te	„Ku	ni	gai	ti	kin	čių	jų	su	si	vie	ni	ji	muo	se“	
pa	brė	žia	mi	 svar	biau	si	ka	pe	lio	no	 tar	ny	bos	
as	pek	tai.	Bū	da	mas	vie	ny	bės	ar	chi	tek	tu,	 ti
kė	ji	mo	mo	ky	to	ju,	 tik	ruo	ju	Jė	zaus	Kris	taus	
apaš	ta	lu,	dva	si	nio	gy	ve	ni	mo	gai	vin	to	ju	bei	
Die	vo	 liu	dy	to	ju,	 jis	 tu	rė	tų	at	vi	rai	pa	si	tik	ti	
kiek	vie	ną	–	ir	stu	den	tą,	ir	dės	ty	to	ją,	–	ne
svar	bu,	 ar	 jis	 bū	tų	 ak	ty	vus	 ka	ta	li	kas,	 ar	
Die	vo	ieš	kan	tis,	ar	esan	tis	Baž	ny	čios	„už
ri	by	je“.	Šia	me	dar	be	itin	svar	bi	kant	ry	bė,	
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ati	da,	rū	pes	tis	kiek	vie	nu	ir	as	me	ni	nis	kon
tak	tas.	Pasak	t.	R.	Roi	de,	SJ,	stu	den	tus	rei
kė	tų	pa	trauk	ti	kvie	čiant,	at	si	žvel	giant	į	jų	
gy	ve	ni	mo	pa	tir	tį,	pa	žįs	tant	jų	lais	va	lai	kį,	
ži	nant,	kur	jie	ieš	ko	nu	si	ra	mi	ni	mo,	ki	taip	
ta	riant,	ei	ti	pro	jų	du	ris,	 jei	no	ri	me,	kad	
jie	įženg	tų	ten,	kur	mes	juos	kvie	čia	me.	
 Kau	no	Vy	tau	to	Didžio	jo	 uni	ver	si	te	to	

ka	pe	lio	nas	t.	Sta	sys	Ka	zė	nas,	SJ,	pa	sa	ko
jo,	 kad	 ge	riau	siai	 stu	den	tai	 at	si	sklei	džia	
per	 su	si	kau	pi	mo	 sa	vait	ga	lius,	 ku	rie	 or
ga	ni	zuo	ja	mi	jė	zui	tų	re	ko	lek	ci	jų	na	muo	se	
Ku	lau	tu	vo	je,	 pas	 bro	lius	 be	ne	dik	ti	nus	
Pa	len	driuo	se,	pas	Auš	ros	Var	tų	Ma	ri	jos	ir	
šv.	Te	re	sė	lės	ben	druo	me	nės	se	se	ris	Krikš
tė	nuo	se.	Šių	sa	vait	ga	lių	tiks	las	–	su	si	vok	ti	
sa	vy	je	per	ty	li	ą	ją	mal	dą,	kal	ban	tis	ir	klau
san	tis	ki	tų.	Be	to,	svar	bu,	kad	jau	ni	žmo	nės	
tie	siog	 iš	si	mie	go	tų,	 pail	sė	tų,	 nu	rim	tų.	 „Į	
vie	ną	 iš	 sa	vait	ga	lių	 už	si	ra	šė	 ke	lio	li	ka,	 o	
va	žia	vo	vos	še	ši,	–	pa	sa	ko	jo	ka	pe	lio	nas.	–	
Jie	sa	kė,	kad	bi	jo	jo,	kad	bus	šal	ta	ir	rei	kės	
nuo	lat	mels	tis,	o	čia	šei	mi	nin	kė	ku	ku	lius	
tik	ver	da...“	T.	Sta	sio	nuomone,	 jau	ni	mą	
su	do	min	ti	 la	bai	 sun	ku,	 nors	 yra	 įreng	tas	
ka	pe	lio	no	ka	bi	ne	tas,	kop	ly	tė	lė,	ka	bi	na	mi	
skel	bi	mai,	 ra	šo	ma	 į	 uni	ver	si	te	to	 in	ter	ne
to	 sve	tai	nę,	 ta	čiau	 at	ro	do,	 kad	nie	kas	 to	
ne	pa	ste	bi.	Į	uni	ver	si	te	to	kop	ly	tė	lę	už	su	ka	
dau	giau	sia	 tie,	ku	rie	do	mi	si	dva	si	niu	pa
šau	ki	mu,	ir	vie	nas	ki	tas	–	at	si	tik	ti	nai.	Tad	
jei	tą	at	si	tik	ti	nai	at	ėju	sį	nuo	šir	džiai	su	tik	si,	
skir	si	jam	dė	me	sio,	gal	būt	jis	at	eis	ir	ki	tą	

kar	tą.
	 Be	mi	nė	tų	sa	vait	ga	lių	uni	ver	si	te	to	ben
druo	me	nei	siū	lo	ma	da	ly	vau	ti	il	ges	nė	se	ar	
trum	pes	nė	se	 re	ko	lek	ci	jo	se	 kas	die	nia	me	
gy	ve	ni	me	pa	gal	šv.	Ig	na	cą	Lo	jo	lą.	Tris	kar
tus	per	sa	vai	tę	kop	ly	čio	je	už	vi	są	uni	ver
si	te	to	ben	druo	me	nę	au	ko	ja	mos	šv.	Mi	šios,	
kad	bent	sy	kį	ap	si	lan	kę	stu	den	tai	ži	no	tų,	–	
at	ei	na	jie	ar	ne,	–	už	juos	yra	mel	džia	ma	si.	
Ka	pe	lio	nas	pa	si	džiau	gė,	kad	į	su	si	kau	pi	mo	
po	pie	tę	prieš	šv.	Ve	ly	kas	su	si	rin	ko	apie	100	
stu	den	tų.	Jie	li	ko	pa	ten	kin	ti	šia	trum	pu	te	
po	pie	te,	 pra	šė	 dau	giau	pa	na	šių	 ren	gi	nių,	
ta	čiau	t.	St.	Ka	zė	nas	tei	gė,	kad	jei	jie	vyk	tų	
daž	niau,	pa	aiš	kė	tų,	kad	vie	ni	ne	be	tu	ri	lai	ko	
dėl	stu	di	jų,	ki	ti	šiaip	ne	be	no	ri	ir	da	ly	vių	vis	
ma	žė	tų.	
 „Ta	čiau	jei	šian	dien	jau	nas	žmo	gus	pa
jun	ta,	kad	tai,	ką	mes	siū	lo	me,	už	pil	do	ja	me	
esan	čią	dva	si	nę	tuš	tu	mą,	‘už	si	ka	bi	na’“,	–	t.	
Sta	sys	pri	si	mi	nė	dvi	žur	na	lis	ti	kos	spe	cia	ly
bės	stu	den	tes,	at	ėju	sias	ka	pe	lio	no	re	ko	men
da	ci	jų.	Jis	re	ko	men	da	ci	jas	da	vęs	su	są	ly	ga,	
kad	mer	gi	nos	da	ly	vaus	re	ko	lek	ci	jo	se	kas
die	nia	me	gy	ve	ni	me.	 „Po	ke	lių	 su	si	ti	ki	mų	
pa	sa	kiau,	kad	ga	li	rekolekcijų	ne	be	lan	ky	ti,	
jei	tai	da	ro	per	prie	var	tą,	ta	čiau	jos	su	ne
ri	mo,	ėmė	klau	si	nė	ti,	ką	ne	taip	da	ran	čios	
ar	truk	dan	čios,	kad	jų	no	ri	me	at	si	sa	ky	ti...	
ir	sėk	min	gai	te	be	lan	ko	iki	šios	die	nos“,	–	
džiau	gė	si	ka	pe	lio	nas.
 „2003	m.	rug	sė	jo	29	d.	at	šven	tin	ta	kop
ly	čia	Stu	den	tų	baž	ny	čio	je	Vil	niaus	gat	vė	je,	
ku	rios	tiks	las	–	bur	ti	mal	dai	ne	vien	Vy	tau
to	Di	džio	jo	uni	ver	si	te	to,	 bet	 vi	sų	Kau	no	
aukš	tų	jų	mo	kyk	lų	stu	den	tus,	–	tę	sė	t.	St.	
Ka	zė	nas.	 –	Čia	 jau	 vy	ko	 ke	tu	ri	 va	ka	rai	
„At	ei	ties	 pėd	sa	kai“,	 ku	riuos	 per	 ad	ven	tą	
su	ren	gė	at	ei	ti	nin	kai.	Kiek	vie	ną	pas	ku	ti	nį	
mė	ne	sio	ant	ra	die	nį	vyks	ta	evan	ge	li	za	ci	nės	
gru	pės	„Nau	jo	ji	San	do	ra“	su	si	ti	ki	mai.	Be	
to,	bū	tų	ga	li	ma	iš	nau	do	ti	ir	„lan	gus“	tarp	
pa	skai	tų	stu	den	tų	tvar	ka	raš	ty	je,	–	svars	tė	
ka	pe	lio	nas,	–	gal	vo	ja	me	 įreng	ti	ar	ba	ti	nę,	
ku	rio	je	stu	den	tai	ga	lė	tų	ne	mo	ka	mai	iš	ger	ti	
ar	ba	tos,	ras	ti	ra	mią	vie	te	lę	pa	si	kal	bė	ti,	kur	
ša	lia	at	vi	ra	bū	tų	kop	ly	čia“.	Tam,	kad	ga	lė

T.	St.	Kazėnas
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tu	me	pa	žin	ti	jau	ni	mą	iš	ar	čiau,	rei	kė	tų	ei	ti	
į	ben	dra	bu	čius,	žiū	rė	ti,	kaip	ir	kuo	jie	gy
ve	na,	bet	tam	trūks	ta	pa	jė	gų.	Aka	de	mi	nei	
sie	lo	va	dai,	anot	t.	St.	Ka	zė	no,	SJ,	stin	ga	ir	
lė	šų.	Nors	uni	ver	si	te	to	va	do	vy	bė	jai	pa	kan
ka	mai	pa	lan	ki,	re	mia	ga	vė	nios	re	ko	lek	ci
jas,	to	ne	pa	kan	ka.	Ypač	lė	šų	trūks	ta	su	si
kau	pi	mo	sa	vait	ga	liams,	nes	pa	tys	stu	den	tai	
ne	įsten	gia	už	juos	su	si	mo	kė	ti.	Gai	la,	kad	
į	 aka	de	mi	nę	 sie	lo	va	dą	men	kai	 įsi	trau	kia	
Vy	tau	to	Di	džio	jo	uni	ver	si	te	to	Ka	ta	li	kų	te
olo	gi	jos	fa	kul	te	tas.	Pa	sak	ka	pe	lio	no,	teo	lo
gi	jos	stu	den	tai	to	kie	pat	pa	sy	vūs	kaip	ir	ki	ti	
–	šv.	Mi	šio	se	ar	re	ko	lek	ci	jo	se	jų	nė	kiek	ne	
dau	giau.	Daž	nas	net	gi	ne	mo	ka	su	sie	ti	gau
tų	te	olo	gi	jos	ži	nių	su	kas	die	niu	gy	ve	ni	mu.	
Tai	gi	šian	die	nis	se	ku	lia	ru	mas,	ne	no	ras	kam	
nors	įsi	pa	rei	go	ti	bei	pri	klau	sy	ti	ar	tie	siog	
pa	ro	dy	ti	men	kiau	sią	ini	cia	ty	vą	apė	męs	ir	
tuos,	ku	rie	pa	si	ry	žę	stu	di	juo	ti	die	viš	ką	sias	
tie	sas...
	 T.	Sta	sio	nuo	mo	ne,	pir	miau	sia	pa	ra	pi	jų	
kle	bo	nai	 ga	lė	tų	 in	for	muo	ti	 bū	si	muo	sius	
pir	ma	kur	sius,	 kur	 jie	 uni	ver	si	te	te	 ga	lė	tų	
ieš	ko	ti	dva	si	nės	at	gai	vos.	Prieš	ka	rio	Lie
tu	vos	stu	den	ti	jos	tra	di	ci	jos	bur	tis	į	kor	po
ra	ci	jas,	gran	dis	ar	ki	to	kias	ben	druo	me	nes	
šian	dien,	de	ja,	su	sil	pnė	ju	sios.	At	kur	to	sios	
at	ei	ti	nin	kų	kuo	pos	bei	ki	tų	jau	ni	mo	or	ga
ni	za	ci	jų	kor	po	ra	ci	jos	vie	ni	ja	tik	ne	žy	mią	
stu	den	tų	da	lį.	Ta	čiau	ka	dan	gi	jau	ni	žmo
nės	šian	dien	vis	dėl	to	ieš	ko	Die	vo	ir	no	ri	
bū	ti	jo	pra	kal	bin	ti,	aka	de	mi	nė	sie	lo	va	da	

Vy	tau	to	Di	džio	jo	 uni	ver	si	te	te	 pa	ma	žu	
ski	na	si	sau	kelią.
		 Jaunimas	 šian	dien	ypač	do	mi	si	mu	zi
ka,	ku	ri	pa	nar	di	na	į	jaus	mų	bei	vaiz	duo	tės	
pa	sau	lį,	 ir	 dau	ge	liui	 at	sto	ja	po	kal	bius	bei	
ben	dra	vi	mą.	To	dėl	svar	biau	siu	tam	pa	iš	gy
ve	ni	mas,	jaus	mas,	o	ne	jo	tu	ri	nys;	net	ir	šv.	
Mi	šios	ver	ti	na	mos	pa	gal	iš	gy	ve	ni	mą.	Tad	
jau	ni	mą	patraukti	ga	li	ma	per	 tuos	pa	čius	
jaus	mus.	En	cik	li	ko	jeEvangeliiNuntiandi 
tai	pa	brė	žia	po	pie	žius	Pau	lius	VI:	„Šian
die	nis	žmo	gus	mie	liau	klau	so	liu	dy	to	jų,	ne	
mo	ky	to	jų,	o	 jei	klau	so	mo	ky	to	jų,	 tai	dėl	
to,	kad	jie	yra	liu	dy	to	jai“.	Taip	„be	žodžio	
lai	mi	mi	ne	klau	san	tys	žodžio“	(1	Pt	3,	1).	
To	kiu	bū	du	ir	aka	de	mi	nė	je	sie	lo	va	do	je	dir
ban	tis	ku	ni	gas	ar	pa	sau	lie	tis	tu	rė	tų	liu	dy	ti	
gy	vą	as	me	ni	nį	ry	šį	su	Die	vu,	kad	jau	nas	
žmo	gus	 jį	 pa	jus	tų	 ir	 įver	tin	tų.	Tam,	 kad	
jau	nuo	lis	ne	at	stum	tų	Baž	ny	čios	mo	ky	mo,	
vi	sų	pir	ma	pa	čiai	Baž	ny	čiai,	o	šiuo	at	ve	ju	
jos	var	du	kal	ban	čiam	ka	pe	lio	nui,	stu	den	tas	
ne	tu	rė	tų	bū	ti	 tik	 skel	bi	mo	ob	jek	tas.	Mo
ky	to	jas,	ku	ris	 sten	gia	si	 sa	vo	mo	ki	niuo	se	
at	pa	žin	ti	Die	vo	at	vaiz	dą,	ti	ki,	kad	Die	vo	
Dva	sia	 pa	ti	 vei	kia	 ir	 juos	 ve	da.	 Sie	lo
va	da	 tik	tai	 kvie	čia	 į	 dia	lo	gą	 su	Die	vu,	
o	ka	pe	lio	nas	yra	šio	dia	lo	go	tar	pi	nin	kas.	
Taip	aka	de	mi	nė	sie	lo	va	da	tam	pa	pa	ga	vi	ir	
rei	ka	lin	ga	tam,	ku	ris	jau	jau	čia	si	esąs	su
au	gęs	ir	dar	tik	ruo	šia	si	spręs	ti	su	au	gu	siam	
ke	lia	mus	už	da	vi	nius.	

Studentų	bažnyčia	ir	koplyčia	

Þmogus kely



37

	 –	Ma	no	ofi	cia	lios	pa	rei	gos	–	di	rek	to
riaus	pa	va	duo	to	jas	ug	dy	mui.	O	svar	biau
sia	–	rū	pin	tis	kiek	vie	nu	mo	ki	niu,	pa	lai	kant	
ry	šius	 su	mo	ky	to	jais	 ir	 tė	vais,	ku	rie	 ir	gi	
yra	 gim	na	zi	jos	 ben	druo	me	nės	 da	lis.	 Ir,	
ži	no	ma,	šio	je	ben	druo	me	nė	je	skleis	ti	Ge
rą	ją	Nau	jie	ną,	 steng	tis,	 kad	Die	vo	 žo	dis	
pa	lies	tų	 žmo	nių	 šir	dis,	 kad	 į	 jas	 įkris	tų	
Die	vo	sėk	la.	Rei	kia	ieš	ko	ti	bū	dų,	kaip	tai	
pa	da	ry	ti,	 ir	 už	 tai	 at	sa	kin	gas	 pir	miau	sia	
ka	pe	lio	nas.	Be	abe	jo,	kiek	vie	nas	ka	ta	li	kiš
kos	mo	kyk	los	mo	ky	to	jas	yra	įpa	rei	go	tas	
skelb	ti	Ge	rą	ją	Nau	jie	ną	ir	liu	dy	ti	ti	kė	ji	mą,	–	
jei	ne	tie	sio	giai,	tai	bent	per	sa	vo	dės	to	mą	
da	ly	ką	 iš	kel	ti	 krikš	čio	niš	ką	sias	 ver	ty	bes	
ir	jas	per	teik	ti	moks	lei	viams,	nes	re	li	gi	nė	
di	men	si	ja	 ka	ta	li	kiš	ko	je	mo	kyk	lo	je	 tu	ri	
per	smelk	ti	vi	sų	da	ly	kų	dės	ty	mą.
 –	Tad	mo	ky	to	jas	 pir	miau	sia	 tu	rė	tų	
bū	ti	ti	kin	tis.
	 –	Be	abe	jo,	tu	rė	tų	bū	ti	ti	kin	tis	ir	tuo	gy
ven	ti,	nors	mes	pri	ima	me	į	sa	vo	mo	kyk	las	
ir	ne	ti	kin	čius	mo	ky	to	jus	–	kar	tais	sun	ku	
„pa	ma	tuo	ti“,	 kiek	 žmo	gus	 ti	ki.	Ta	čiau	
mi	ni	ma	liau	sias	rei	ka	la	vi	mas	mo	ky	to	jui	–	
ne	truk	dy	ti	vyk	dy	ti	mi	si	jos,	ku	rią	mo	kyk	la	
yra	už	si	brė	žu	si.	Kiek	vie	nam	nau	jai	at	ei

Kąkapelionasveikia
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nan	čiam	pa	aiš	ki	na	ma,	ko	iš	jo	ti	ki	ma	si,	ko	
ap	skri	tai	sie	kia	mo	kyk	la,	kad	žmo	gus	ne	si
jaus	tų	pa	kliu	vęs	į	vi	siš	kai	sve	ti	mą	ap	lin	ką.	
Vi	sa	da	sten	gia	mės	sužinoti,	ar	mo	ky	to	jas	
su	tin	ka	su	to	kio	mis	są	ly	go	mis.
 –	Ko	kie	mo	ki	niai	pri	ima	mi	į	ka	ta	li	kiš
ką	mo	kyk	lą?	Ar	jie	tu	ri	ti	kė	ji	mo	pa	grin
dus?	
	 –	Ti	kė	ji	mo	pa	tir	tis	yra	skir	tin	ga	–	vie
nų	mo	ki	nių	šei	mos	yra	tik	rai	nuo	šir	džiai	
prak	ti	kuo	jan	čios,	 ki	tų	 –	ma	žiau,	 ta	čiau	
ti	kė	ji	mo	pa	grin	dus	jie	pa	pras	tai	tu	ri,	nes	
ži	no,	ko	kią	mo	kyk	lą	 ren	ka	si	 ir	ko	dėl	 tai	
da	ro.	 Svar	biau	sia,	 kad	vai	kai	 no	rė	tų	 čia	
mo	ky	tis,	no	rė	tų	siek	ti	to,	ką	mo	kyk	la	yra	
nu	ma	čiu	si,	kad	 jie	bū	tų	at	vi	ri	 ir	 ieš	ko	tų,	
kad	 ti	kė	ji	mo	 da	ly	kai	 juos	 do	min	tų.	 Pas	
mus	yra	net	ir	ne	krikš	ty	tų	vai	kų,	kai	ku	rie	
jų	krikš	tui	pa	si	ren	gia	mo	ky	da	mie	si	gim	na
zi	jo	je.	Tad	pa	grin	di	nė	są	ly	ga	čia	mo	ky	tis	
bū	tų	šir	džių	at	vi	ru	mas.
 –	Mi	nė	jo	te,	kad	ka	pe	lio	no	ir	ki	tų	mo
ky	to	jų	už	da	vi	nys	–	skleis	ti	Ge	rą	ją	Nau
jie	ną,	o	kaip	tai	vyks	ta	prak	tiš	kai?
	 –	Gim	na	zi	jos	 do	ku	men	tuo	se	 esa	me	
įra	šę,	 kad	 sie	kia	me	 iš	ug	dy	ti	 są	ži	nin	gą,	
kom	pe	ten	tin	gą	 ir	 kitą	 su	ge	ban	tį	 už	jaus	ti	
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žmo	gų.	Dėl	to	mo	ky	to	jas	ne	ga	li	ap	si	ri	bo	ti	
vien	tik	ži	nių	per	tei	ki	mu,	jam	tu	ri	rū	pė	ti,	
kaip	per	teik	ti	svar	biau	sias	gy	ve	ni	mo	ver
ty	bes,	 su	rikiuojant	 jas	 pagal	 ati	tin	ka	mą	
ska	lę.	Gim	na	zi	jos	 ad	mi	nist	ra	ci	ja	 siū	lo	
kiek	vie	nam	mo	ky	to	jui	 tai	 da	ry	ti	 sa	vaip,	
pa	ren	kant	ati	tin	ka	mus	pa	vyz	džius	dės	to
mo	da	ly	ko	pa	mo	ko	se,	su	vai	kais	ap	ta	riant	
kai	ku	riuos	gy	ve	ni	mo	reiš	ki	nius	ir	įvy	kius,	
da	li	jan	tis	 as	me	ni	ne	 pa	tir	ti	mi,	 kuri	 la	bai	
pa	lie	čia	mo	ki	nius.	Taip	pat	di	de	lę	pa	tir	tį	
jiems	duo	da	so	cia	li	nė	prak	ti	ka.	O	kiek	vie
no	mo	ky	to	jo	pa	rei	ga	–	pa	si	do	mė	ti,	kaip	šis	
dar	bas	vyks	ta,	pa	ro	dy	ti,	kad	ir	mo	ky	to	jui	
jis	 yra	 svar	bus.	 Per	 ad	ven	tą	 ir	 ga	vė	nią	
ren	gia	me	įvai	rias	lab	da	ros	ak	ci	jas,	į	ku	rias	
vai	kai	taip	pat	no	riai	įsi	trau	kia.
 –	Koks	yra	tie	sio	gi	nis	ka	pe	lio	no	dar
bas?
	 –	Be	ti	ky	bos	pa	mo	kų,	ku	rias	ve	da	dar	
du	ti	ky	bos	mo	ky	to	jai,	vyks	ta	re	ko	lek	ci
jos,	šven	čia	ma	Eu	cha	ris	ti	ja.	Kas	mė	ne	sį	
Eucharistiją	švenčiame	su	at	ski	ro	mis	kla
sių	gru	pė	mis.	Prieš	tai	per	ti	ky	bos	pa	mo
ką	mo	ko	ma	si	gies	mių.	Per	me	tus	ke	le	tą	
kar	tų	–	Rug	sė	jo	1ąją,	per	šv.	Ka	lė	das,	per	
šv.	Ka	zi	mie	ro	šven	tę	ir	bai	gian	tis	moks	lo	
me	tams	–	Eu	cha	ris	ti	ją	šven	čia	vi	sa	gim
na	zi	ja	–	kvie	čia	mi	ne	tik	mo	ky	to	jai,	bet	ir	
tė	vai.	Moks	lei	viams	da	ly	vau	ti	Eu	cha	ris
ti	jo	je	pri	va	lo	ma,	nes	Mi	šios	vyks	ta	vie	toj	
ti	ky	bos	pa	mo	kų,	ku	rios	mū	sų	gim	na	zi	jo	je	
taip	pat	pri	va	lo	mos.	
	 Ži	no	ma,	vie	nokios	Mi	šios	būna,	kai	
šven	čia	di	de	lė	ben	druo	me	nė,	ki	tokios,	kai	
ma	žes	nė.	Vil	niaus	gim	na	zi	jos	pri	va	lu	mas	
tas,	kad	tu	ri	me	sa	vo	kop	ly	čią.	Dėl	to	Mi
šias	ga	li	me	švęs	ti	at	ski	rai	su	kiek	vie	na	
kla	se.	O	ša	lia	Kau	no	gim	na	zi	jos	esan	ti	
Šv.	Pran	ciš	kaus	Ksa	ve	ro	baž	ny	čia	žie	mą	
šil	do	ma	 ir	 jau	kes	nė	 už	 Šv.	Ka	zi	mie	ro	
baž	ny	čią,	 nes	 ge	ro	kai	ma	žes	nė.	Dėl	 to	
Eu	cha	ris	ti	ja	Vil	niaus	ir	Kau	no	gim	na	zi
jo	se	šven	čia	ma	šiek	tiek	ki	taip.	
	 Svar	biau	sias	da	ly	kas	ka	pe	lio	nui	–	my
lė	ti	vai	kus.	Ka	dai	se	dirb	ti	mo	kyk	lo	je	aš	

vi	sai	ne	no	rė	jau,	nes	jos	ne	mė	gau.	Ta	čiau	
mū	sų	pro	vin	ci	jo	je	dar	bas	mo	kyk	lo	se	yra	
pri	ori	te	ti	nis,	tad	ka	pe	lio	nu	ta	pau,	kadangi	
tuo	me	tu	ne	bu	vo	kam.	O	da	bar	tur	būt	ir	
lais	va	va	lia	šį	dar	bą	pa	si	rink	čiau.	La	bai	
sma	gu	ma	ty	ti	au	gan	čius	jau	nus	žmo	nes,	
ste	bė	ti,	kaip	jie	kei	čia	si.	
	 Ki	to	se	ka	ta	li	kiš	ko	se	mo	kyk	lo	se	 taip	
pat	dir	ba	ka	pe	lio	nai,	bet	dau	gu	ma	jų	dar	
tu	ri	pa	rei	gų	pa	ra	pi	jo	se,	tad	mo	kyk	lai	ne
ga	li	skir	ti	vi	so	sa	vo	lai	ko	ir	dė	me	sio.	Sa
vait	ga	liais	ka	pe	lio	nui	–	pats	dar	by	me	tis,	
o	pa	ra	pi	jos	ku	ni	gas	tuo	metu	užimtas.
 –	Kuo	ug	dy	mas	jė	zui	tų	gim	na	zi	jo	se	
ski	ria	si	nuo	ki	tų	ka	ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų?	
	 –	Di	de	lio	skir	tu	mo	nė	ra,	tik	tam	tik	ri	
ak	cen	tai,	 tam	 tik	ros	 spal	vos,	 bū	din	gos	
jė	zui	tų	mo	kyk	lai.	Pir	miau	sia	mes	ak	cen
tuo	ja	me	cura personalis, t.	 y.	 as	me	ni	nį	
rū	pi	ni	mą	si	kiek	vie	nu	mo	ki	niu	–	 tai	 įra
šy	ta	 gim	na	zi	jos	 nuo	sta	tuo	se.	Dė	me	sys	
kiek	vie	nu	mo	ki	niu	 ap	ima	 ir	 ga	li	mą	 jo	
pro	ble	miš	ką	 cha	rak	te	rį	 ar	mo	ky	mo	 bū
dus,	ku	rie	ga	lė	tų	bū	ti	 tai	ko	mi,	at	si	žvel
giant	 į	mo	ki	nio	 ga	li	my	bes,	 do	va	nas	 ir	
pan.	Ki	tas	 da	ly	kas	 –	 at	kreip	ti	 dė	me	sį	 į	
tam	 tik	ras	 pa	tir	tis	 ir	 ban	dy	ti	 jas	 ap	tar	ti	
kar	tu	su	mo	ki	niais	–	tai,	kas	jiems	bu	vo	
svar	bu,	ką	jie	iš	gy	ve	no,	ko	kią	reikš	mę	ta	
pa	tir	tis	 tu	ri	 jų	gy	ve	ni	me	bei	kaip	per	ją	
vei	kia	Die	vas.	
	 Be	 abe	jo,	 mū	sų	 gim	na	zi	jo	je	 la	bai	
svar	bi	 yra	 va	di	na	mo	ji	 šv.	 Ig	na	co	 pa	ra
dig	ma,	ku	ria	va	do	vau	tis	ir	ją	tai	ky	ti	sa	vo	
pa	mo	ko	se	pri	va	lo	kiek	vie	nas	mo	ky	to	jas.	
Šis	mo	ky	mo	me	to	das	pa	de	da	taip	su	pla
nuo	ti	ir	ves	ti	pa	mo	ką,	kad	mo	ki	nys	vi	sa
pu	siš	kai	įsi	trauk	tų	į	mo	ky	mo	si	pro	ce	są.	
Sten	gian	tis	mo	ky	to	jus	su		pa	žin	din	ti	su	šia	
sis	te	ma,	ren	gia	mi	įvai	rūs	kur	sai,	se	mi	na
rai,	kvie	čia	mi	sve	čiai.	Jau	esa	me	iš	ver	tę	
jė	zui	tų	do	ku	men	tus	apie	Ig	na	co	pa	ra	dig
mą,	tad	vi	si	no	rin	tys	ga	li	su	ja	su	si	pa	žin	ti.	
Ne	se	niai	mo	ky	to	jų	kam	ba	ry	je	pa	ka	bi	nau	
pla	ną,	api	bū	di	nan	tį	kiek	vie	ną	pa	ra	dig	mos	
dė	me	nį.	 Jis	 pri	me	na,	 kaip	 per	 pamoką	
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mo	ki	nius	 su	do	min	ti,	 už	megz	ti	 su	 jais	
po	kal	bį,	 kaip	 juos	 iš	klau	sy	ti	 bei	 ap	tar	ti	
tai,	 ką	 jie	nau	jo	 su	ži	no	jo	 ir	pa	ty	rė,	kad	
tai	pa	lies	tų	ne	tik	jų	pro	tą,	bet	ir	 	vei	ktų	
gy	ve	ni	mą,	keis	tų	jų	po	žiū	rį	ir	juos	pa	čius.
	 Kal	bė	da	mas	apie	sie	lo	va	dos	skir	tu	mus,	
ga	lė	čiau	pa	brėž	ti,	 kad	mū	sų	gim	na	zi	jo	se	
ypač	di	de	lis	 dė	me	sys	 ski	ria	mas	mo	ki	nių	
re	ko	lek	ci	joms.	 Kai	 ku	rias	 re	ko	lek	ci	jų	
pro	gra	mas	 esa	me	pe	rė	mę	 iš	už	sie	nio	 ša
lių,	dau	giau	sia	JAV,	pa	tir	ties.	Dirb	da	mas	
Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jo	je,	 šias	 pro	gra
mas	iš	ver	čiau	ir	pri	tai	kiau	mū	sų	są	ly	goms	

bei	po	rei	kiams.	Pvz.,	KAIROSpro	gra	ma	
vie	nuo	lik	to	kams	yra	per	im	ta	iš	JAV	ka
ta	li	kiš	kų	mo	kyk	lų.	TEKo(TEC) – (Teens
Enconter Christ –Paaugliai	 susitinka	
Kristų)	 pro	gra	ma	 dvy	lik	to	kams,	 ku	ri	
tin	ka	ir	vy	res	nio	amžiaus	jau	ni	mui,	taip	
pat	per	im	ta	iš	JAV,	mes	ją	ne	blo	gai	pritai
kėme.	Ke	lių	die	nų	pro	gra	mos,	to	kios	kaip	
KAIROS,	 ku	rios	pra	si	de	da	ket	vir	ta	die	nį	
va	ka	re	ir	tę	sia	si	iki	sek	ma	die	nio	va	ka	ro,	
tik	rai	 da	ro	 di	de	lį	 po	vei	kį.	 Dvy	lik	to	kų	
pro	gra	ma	trum	pes	nė,	bet	in	ten	sy	ves	nė...	
Jau	nes	niems	moks	lei	viams	tai	ko	me	Is	pa
ni	jos	pa	tir	tį.	Jiems	ren	gia	mos	trum	pes	nės,	
pus	an	tros	die	nos	re	ko	lek	ci	jos,	vyks	tan	čio	s	
gim	na	zi	jo	je	ar	ba	jos	po	il	sia	vie	tė	je.	
	 Moks	lo	me	tų	pa	bai	go	je	Kau	ne	aš	pa
pras	tai	 klaus	da	vau	 vai	kų,	 ko	kia	 pa	tir	tis	
per	 pra	ėju	sius	me	tus	 jiems	 bu	vo	 reikš
min	giau	sia.	Apie	 80	 proc.	 at	sa	ky	da	vo,	
kad	bū	tent	re	ko	lek	ci	jos...	
 –	 Ar	mo	ki	niai	ben	drau	ja	su	ka	pe
lio	nu	as	me	niškai?
	 –	Tam	 tik	rai	bū	na	daug	pro	gų,	ypač	
per	 re	ko	lek	ci	jas,	 kai	 vyks	ta	 as	me	ni	niai	
po	kal	biai,	tei	kia	mas	Su	si	tai	ki	ni	mo	sak	ra
men	tas.	Pa	pras	tai	prieš	Ka	lė	das	ir	Ve	ly	kas	
vyks	ta	Gim	na	zi	jos	Su	si	tai	ki	ni	mo	pa	mal
dos,	tuo	met	daug	vai	kų	at	ei	na	as	me	niš	kai	
pa	si	kal	bė	ti	ar	ba	iš	pa	žin	ties.	
	 Vai	kai	daž	nai	už	su	ka	ir	į	ma	no	ka	bi
ne	tą.	Kar	tais	–	vien	pa	si	svei	kin	ti	pra	ei
da	mi	pro	ša	lį,	o	kar	tais	–	apie	ko	kią	nors	
bė	dą	pa	pa	sa	ko	ti	ar	apie	tai,	kad	kas	nors	
kla	sė	je	 ne	ge	rai	 el	gia	si.	Ma	žes	nieji	 pa
pras	tai	klau	sia,	ką	da	ry	ti.	Tad	kal	ba	mės	ir	
svars	to	me.	Kai	ren	gia	mės	re	ko	lek	ci	joms,	
jau	nes	nie	siems	 jas	 ves	ti	 pa	de	da	 vy	res
nie	ji	mokslei	viai.	Tuo	me	tu	mes	 la	bai	
in	ten	sy	viai	kar	tu	dir	ba	me	ir	ben	drau	ja	me	
–	ap	ta	ria	me	re	ko	lek	ci	jų	pro	gra	mą,	pa	si
da	li	ja	me	 už	duo	ti	mis.	Taip	moks	lei	viai	
pa	tys	įsi	trau	kia	į	sie	lo	va	dos	dar	bą,	pa	de	da	
skelb	ti	Evan	ge	li	ją	ki	tiems	mo	ki	niams.	
 –	 O	li	ku	si	ben	druo	me	nės	da	lis,	pvz.,	
mo	ky	to	jai	ir	tė	vai?

T.	V.	Sadauskas
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	 Šie	met	 tra	di	ci	nė	 šven	tė	 –	Vilniaus	
jėzuitų	gim	na	zi	jos	die	na,	kas	met	ren	gia
ma	per	šv.	Ka	zi	mie	ro	iš	kil	mę,	–	bu	vo	iš
skir	ti	nė	dėl	Šv.	Ka	zi	mie	ro	baž	ny	čios	400	
me	tų	 ju	bi	lie	jaus.	 1604	m.	Vil	niu	je	 bu	vo	
iš	kil	min	gai	 pa	šven	tin	tas	 pir	mo	sios	 Šv.	
Ka	zi	mie	ro	ti	tu	lo	bei	pir	mo	sios	ba	ro	ki	nės	
Vil	niaus	šven	to	vės	ker	ti	nis	ak	muo.	Bū	tent	
dėl	to	gim	na	zi	jos	šven	tei	pa	si	rink	ta	ba	ro	ko	
te	ma.	
	 Mo	kyk	los	kla	sės	ta	po	tar	si	ba	ro	ki	nės	
gy	ve	ni	mo	 kas	die	ny	bės	 dė	lio	nės	 de	ta
lė	mis...	 Pir	ma	me	 aukš	te	 įsi	kū	rė	 uba	gų	
cho	ras,	dai	li	nin	kų	dirb	tu	vės	bei	 fo	to	gra
fai.	Ypač	 daug	 sve	čių	 dė	me	sio	 su	lau	kė	
dai	li	nin	kų	dirbtuvės,	kur	bu	vo	ga	li	ma	ne	
tik	 pa	sig	ro	žė	ti	 čia	 ta	po	mais	 pa	veiks	lais	
ir	 jiems	po	zuo	jan	čio	mis	rū	mų	da	mo	mis,	
bet	ir	pa	tiems	iš	mė	gin	ti	sa	vo	ta	len	tą.	Pas	
fo	to	gra	fus	už	su	kę	žmo	nės	ga	lė	jo	vie	to	je	
pa	si	puoš	ti	 jiems	 pa	tin	kan	čiu	 ba	ro	ki	niu	
ap	da	ru	ir	pa	si	da	ry	ti	ori	gi	na	lią	nuo	trau	ką.
	 Ant	ra	me	aukš	te	kvies	liai	šauk	da	mi	iš	to
lo	vi	lio	jo	lan	ky	to	jus	už	ei	ti	į	me	di	kų	ir	vais
ti	nin	kų	la	bo	ra	to	ri	ją.	Tie,	ku	rie	su	si	gun	dy
da	vo,	 pa	tek	da	vo	 į	 pa	slap	tin	gą	 prie	te	mą,	
kur	šviečiant	žva	kėms	kvap	nio	je	smil	ka	lų	
mig	lo	je	al	che	mi	kai	mai	šė	jau	nys	tės	elik
sy	rą,	nie	kam	už	jo	kius	pi	ni	gus	ne	su	tik	da	mi	

	 –	La	biau	siai	ben	dra	dar	biau	ja	me	reng
da	mie	si	re	ko	lek	ci	joms,	nes	mo	ky	to	jai	pa
lai	ko	ry	šį	su	tė	vais,	ku	ris	ypa	č	už	si	mez	ga	
per	KAIROS	bei	TEKo	re	ko	lek	ci	jas.	Tai,	
kad	į	re	ko	lek	ci	jas	įtrau	kia	mi	tė	vai,	la	bai	
vei	kia	 vai	kus,	 kar	tais	 net	gi	 kei	čia		 san
ty	kius	 šei	mo	je.	Ben	dra	vi	mas	 su	 tė	vais,	
aiš	ku,	ga	lė	tų	bū	ti	in	ten	sy	ves	nis,	tu	rė	tu	me	
ieš	ko	ti	dar	ar	ti	mes	nio	san	ty	kio	su	jais.
 –	Vy	rau	ja	nuo	mo	nė,	kad	ka	ta	li	kiš	ko	se	
mo	kyk	lo	se	ge	res	nė	mo	ra	li	nė	at	mo	sfe	ra,	
ir	daž	nai	tė	vai	vien	dėl	to	no	ri,	kad	vai	kai	
jo	se	mo	ky	tų	si.	Ar	iš	tie	sų	taip	yra?	Ar	čia	
sklei	džia	ma	Ge	ro	ji	Nau	jie	na	pa	de	da	mo
kyk	lai	bū	ti	ki	to	kiai?
	 –	Ma	nau,	 tik	rai	 pa	de	da.	 Ir	 dau	giau	
da	ly	kų	le	mia,	kad	at	mo	sfe	ra	mū	sų	gim	na
zi	jo	se	tik	rai	ne	blo	ga.	Be	to,	į	šias	mo	kyk
las	vyks	ta	at	ran	ka.	At	si	žvel	gia	ma	į	vai	kų	
pa	sie	ki	mus	moks	le	bei	 jų	nuostatas.	Jie	
taip	pat	 pri	si	i	ma	 įsi	pa	rei	go	ji	mą	 lai	ky	tis	
mo	kyk	los	rei	ka	la	vi	mų.	Be	abe	jo,	kaip	ir	
kiek	vie	no	je	mo	kyk	lo	je,	pas	mus	mo	ko	si	
iš	mū	sų	 vi	suo	me	nės	 at	ėję	 vai	kai,	 ku	rie	
at	si	ne	ša	daug	tų	pa	čių	pro	ble	mų,	ku	rias	
turime	spręs	ti.	Vie	ną	ki	tą	moks	lei	vį	net	gi	
ten	ka	iš	mo	kyk	los	pa	ša	lin	ti.	
	 Aiš	ku,	di	de	lis	skir	tu	mas,	kaip	vyks	ta	
ti	ky	bos	pa	mo	kos	pas	mus	ir	ki	to	se	mo
kyk	lo	se.	 Čia	 vai	kai	 tik	rai	 ne	si	prie	ši	na	
sklei	džia	mai	Evan	ge	li	jos	 ži	niai,	 pri	ima	
ją	ir,	at	ro	do,	do	mi	si.	Pa	sau	lė	žiū	ros,	ti	kė
ji	mo	kri	zes	iš	gy	ve	na	ir	mū	sų	mo	kyk	los	
mo	ki	niai,	tai	nor	ma	lu.	Mes	sie	kia	me	vie
no	–	kad	sa	vo	gy	ve	ni	mo	iš	ban	dy	muo	se	
jie	iš	lik	tų	at	vi	ri	ir	to	liau	ieš	ko	tų,	kad	kel	tų	
klau	si	mus	ir	ne	bi	jo	tų	as	me	ni	nių	po	kal	bių	
su	 žmo	nė	mis,	 ku	riais	 jie	 pa	si	ti	ki,	 kad	
skai	ty	tų,	 do	mė	tų	si.	 Jė	zui	tų,	 kaip	 ir	 bet	
ku	rios	ka	ta	li	kiš	kos	mo	kyk	los,	pa	grin	di	nė	
nuo	sta	ta	yra	ska	tin	ti	jau	ną	žmo	gų	ieš	ko
ti,	kad	jis	pats	at	ras	tų	tie	są,	o	ne	ką	nors	
įpirš	ti.	Mes	 sten	gia	mės	mes	ti	 iš	šū	kius,	
kel	ti	 klau	si	mus,	 taip	 ska	tin	da	mi	 pa	čius	
mo	ki	nius	 ieš	ko	ti	 ir	 at	ras	ti.	Toks	 yra	 ir	
ka	pe	lio	no,	ir	vi	sų	mo	ky	to	jų	už	da	vi	nys.
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Si	mo	nas	Moc	ke	vi	čius
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at	skleis	ti	jo	re	cep	to,	o	vie	nuo	lės	pils	tė	ste	buk
lin	gą,	gy	dan	čią	žo	le	lių	ar	ba	tą.	Lie	tu	vių	kal	bos	
ka	bi	ne	te	bu	vo	 imi	tuo	tos	 re	to	rių	pa	mo	kos:	
mo	ki	niai	var	žė	si,	ku	ris	iš	raiš	kin	giau	per	skai
tys	ba	ro	ki	nį	teks	tą.	Gre	ta	vei	kė	ama	ti	nin	kų	
ce	chas,	į	ku	rį	už	ėjus	pir	miau	sia	pa	si	tik	da	vo	
me	džio	kva	pas	 ir	drož	lė	mis	nu	klo	tos	grin
dys.	Ša	lia	sė	din	tys	trys	jau	nie	ji	ama	ti	nin	kai	
įgu	du	siais	ju	de	siais	ty	lo	mis	skap	ta	vo	me	dį.	
To	liau	–	už	 įvai	riais	 rank	dar	biais	nu	krau	tų	
sta	lų	links	mai	kle	ke	tuo	jan	čios	mer	gi	nos	sma
giai	dar	ba	vo	si	vir	ba	lais.
	 Tre	čia	me	aukš	te,	to	li	nuo	že	mės	rū	pes
čių,	įsi	kū	rė	ba	ro	ki	nė	„grie	ti	nė	lė“:	is	to	ri	ją	
fik	suo	jan	tys	raš	ti	nin	kai,	šo	kantys	ir	be	si
links	mi	nan	tys	 ba	jo	rai,	 auk	cio	ną	mu	gė	je	
su	ren	gę	dva	si	nin	kai.
	 Ši	šven	tė	iš	anks	tes	nių	jų	iš	si	sky	rė	tuo,	
kad	pir	mą	kar	tą	bu	vo	at	vi	ra	vi	suo	me	nei.	
Vil	nie	čiai	ir	sos	ti	nės	sve	čiai	ga	lė	jo	lais	vai	
už	suk	ti	į	„ba	ro	ki	nę“	gim	na	zi	ją,	o	ap	žiū	rė	ti	
mo	ki	nių	dar	bus	 ir	 jų	 įsi	gy	ti	no	rin	tys	ga
lė	jo	 ša	lia	Šv.	Ka	zi	mie	ro	 baž	ny	čios	 po	rą	
va	lan	dė	lių	 vy	ku	sio	je	mu	gė	je.	Čia	 bu	vo	
rank	dar	bių,	ke	pi	nių,	puo	de	lių	 su	gim	na
zi	jos	ir	baž	ny	čios	sim	bo	liais.
	 Iškil	min	gas	šv.	Mišias	au	ko	jo	Lie	tu	vos	
Vys	ku	pų	Kon	fe	ren	ci	jos	sek	re	to	rius	mons.	

Gin	ta	ras	Gru	šas.	Pa	moks	lą	sa	kęs	jė	zui	tų	
pro	vin	ci	jo	las	t.	Al	do	nas	Gu	dai	tis	pabrėžė,	
kuo	šven	ta	sis	Ka	zi	mie	ras	ga	li	mums	bū	ti	
pa	trauk	lus	šian	dien.	Pa	sak	t.	A.	Gu	dai	čio,	
vi	sų	pir	ma	tuo,	kad	nė	jo	pas	kui	mi	nią,	o	
sten	gė	si	 klau	sy	tis	 sa	vo	 są	ži	nės.	Kad	 tai	
ne	pra	ra	do	svar	bos	šiuo	lai	ki	nia	me	pa	sau	ly
je,	ypač	ge	rai	pa	ro	do	ir	šian	die	nė	po	li	ti	nė	
Lie	tu	vos	si	tu	a	ci	ja.
	 Gim	na	zi	ją	svei	ki	no	Švie	ti	mo	ir	moks	lo	
mi	nis	te	ri	jos,	Vy	riau	sy	bės,	ki	tų	mo	kyk	lų	–	
ir	ne	vien	ka	ta	li	kiškų	–	at	sto	vai.	Mi	šio	se	
gie	do	jo	gim	na	zi	jos	cho	ras	ir	gar	si	so	lis	tė	
Gin	ta	rė	Skė	ry	tė.
	 Ren	gi	nį	 už	bai	gė	 iš	kil	min	ga	ba	ro	ki	nė	
puo	ta,	 į	 ku	rią	 su	si	rin	ko	dau	giau	nei	 pu
sė	šim	to	gar	bin	gų	sve	čių.	Puo	tą	su	ren	gę	
vie	nuo	lik	to	kai	su	gim	na	zi	jos	di	rek	to	riaus	
pa	va	duo	to	ja	ses.	Edi	ta	Ši	cai	te	sten	gė	si	at
kur	ti	au	ten	tiš	kus	ba	ro	ko	puo	tos	pa	pro	čius.	
Sve	čiai	 val	gė	 spe	cia	liai	 šven	tei	 iš	drož
to	mis	me	di	nė	mis	 dvi	ša	kė	mis	 ša	ku	tė	mis,	
svei	ki	ni	mo	 pra	kal	bas	 sa	kė	mar	šal	ka	 su	
mar	šal	kie	ne,	pa	tar	nau	jan	tys	vil	kė	jo	se	no
vi	nius	dra	bu	žius.	Puo	to	je	links	mi	no	si	ne	
tik	gim	na	zi	jos,	bet	ir	Ute	nos,	Kau	no,	Pa
ne	vė	žio	ir	Klai	pė	dos	mo	kyk	lų	mo	ky	to	jai	
bei	alum	nai.
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	 Pir	mą	 kar	tą	 at	vy	kę	 į	Kau	ną,	mies	to	
sve	čiai	vi	sa	da	ap	lan	ko	se	na	mies	čio	ar	chi
tek	tū	ros	pa	min	klus,	Ro	tu	šės	aikš	tę,	ne	pa
mirš	ta	ap	žiū	rė	ti	se	niau	sio	ir	uni	ka	liau	sio	
Lie	tu	vos	 vė	ly	vo	sios	 go	ti	kos	 pa	min	klo	
–	Per	kū	no	na	mo.	Šis	vi	du	ram	žių	re	lik	tas	
–	Kau	no	 pa	si	di	džia	vi	mas,	 pri	trau	kian	tis	
daug	už	sie	nio	tu	ris	tų.	
	 Savitą	 na	mą	Alek	so	to	 gat	vė	je	 le	gen
do	mis	ap	su	po	XIX	a.	pra	džio	je	jo	sie	no	je	
ras	ta	įmū	ry	ta	žal	va	ri	nė	sta	tu	lė	lė.	Fi	gū	ros	
gal	vą	vai	ni	ka	vo	mies	to	vaiz	das	su	bokš	tais	
ir	šven	tyk	lo	mis,	ko	jos	bu	vo	su	kry	žiuo	tos,	
o	 ran	ko	se	 –	 trys	 žu	vys.	 Šią	 skulp	tū	rė	lę	
Kau	no	ma	gist	ra	tas	 per	lei	do	 se	nie	nų	 ko
lek	ci	nin	kui	 gra	fui	My	ko	lui	Ka	saus	kui,	
ku	ris	ją	pa	do	va	no	jo	Var	šu	vos	moks	lo	bi

Re	na	ta	Grei	mai	tė
Perkūnonamoadministratorė

Per	kū	no	na	mas	
anuo	met	ir	da	bar

čiu	lių	drau	gi	jai.	Iš	pra	džių	sta	tu	lė	lė	bu	vo	
Var	šu	vos	mu	zie	ju	je,	 vė	liau	 iš	ga	ben	ta	 į	
Pe	ter	bur	gą,	kur	jos	pėd	sa	kai	din	go.	
	 Vie	ni	ma	nė,	 kad	fi	gū	ra	 sim	bo	li	zuo	ja	
Kau	no	mies	tą,	o	žu	vys	–	tris	upes:	Ne	mu
ną,	Ne	rį	ir	Ne	vė	žį.	Ki	ti	ją	lai	kė	ne	ži	no	mos	
in	dų	die	vy	bės	at	vaiz	du,	pa	te	ku	siu	į	Lie	tu	vą	
su	to	to	riais.	Tuo	me	ti	nis	is	to	ri	kas	Te	odo	ras	
Nar	bu	tas	 tvir	ti	no,	kad	 ji	 vaiz	duo	ja	pa	go
nių	die	vą	Per	kū	ną,	o	pa	sta	te	esą	bu	vu	si	jo	
šven	tyk	la.	Kai	ku	rie	blai	ves	ni	ro	man	ti	kai	
jam	prieš	ta	ra	vo,	nes	go	ti	kos	šven	tyk	lų	pa
go	nys	ne	sta	tė,	ta	čiau	tuo	met	vi	suo	me	nė	jų	
bal	sų	ne	iš	gir	do,	o	da	bar,	anot	is	to	ri	ko	Jur	gio	
Ok	so,	per	krikš	ty	ti	Per	kū	no	na	mo	nie	kam	
ne	be	si	no	ri.
	 Da	bar	jau	ga	lu	ti	nai	iš	si	aiš	kin	ta,	kad	šis	
pa	sta	tas	bu	vo	pir	klio	gy	ve	na	ma	sis	na	mas.	
Pir	ma	sis	ži	no	mas	jo	sa	vi	nin	kas	–	lie	tu	vis	
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mies	tie	tis	Ste	po	nas	Dul	kė.	Ar	chy	vo	do
ku	men	te	 ra	šo	ma,	 kad	1546	m.	 at	vi	ra	me	
suo	li	nin	kų	teis	mo	po	sė	dy	je	Dul	kė	už	150	
lie	tu	viš	kų	ka	pų	par	da	vė	sa	vo	kam	pi	nį	mū
ri	nį	na	mą	ki	tam	mies	tie	čiui.	
	 XV	a.	II	pu	sė	–	Kau	no	kles	tė	ji	mo	lai
kas.	Bū	da	mas	pa	grin	di	nių	Lie	tu	vos	sau	su
mos	ir	van	dens	ke	lių	san	kry	žo	je,	mies	tas	
ta	po	svar	biau	siu	tran	zi	ti	nės	pre	ky	bos	cen
tru.	Ne	mu	no	ir	Ne	ries	pa	kran	tė	se	įsi	kū	rė	
uos	tai,	 o	 ša	lia	 jų	 –	 pir	klių	 gy	ve	na	mie	ji	
kvar	ta	lai	su	ur	mo	san	dė	liais,	krau	tu	vė	mis	
ir	už	ei	go	mis.	
	 Ty	ri	mai	ro	do,	kad	va	di	na	ma	sis	Per	kū	no	
na	mas	yra	pats	ar	cha	jiš	kiau	sias	iš	vi	sų	iš	li
ku	sių	Kau	no	gy	ve	na	mų	jų	na	mų.	Jo	ply	tos	
yra	ana	lo	giš	kos	se	niau	sių	XV	a.	Kau	no	pa
sta	tų	–	Pa	ra	pi	jos,	Pran	ciš	ko	nų	ir	Ber	nar	di	nų	
baž	ny	čių	–	ply	toms.	Šio	na	mo	rū	sių	sie	nos	
mū	ry	tos	dviem	ho	ri	zon	ta	lio	mis	di	de	lių	lau	ko	
ak	me	nų	ei	lė	mis.	Jų	vi	du	rys	už	pil	dy	tas	smul
kes	niais	ak	me	ni	mis,	o	ei	lės	iš	ly	gin	tos	ply	tų	
lau	žu.	Sie	nos	sto	res	nės	nei	120	cm.	Pa	na	šia	
kiau	ti	ne	ak	me	nų	mū	ro	tech	ni	ka	mū	ry	tos	ir	
Kau	no	pi	lies	sie	nos.	
	 Va	ka	rų	Eu	ro	po	je	mū	ri	nius	na	mus	mies
tie	čiai	pra	dė	jo	sta	ty	tis	apie	1400	m.	Ta	čiau	
tik	XV	a.	vi	du	ry	je	 su	si	for	ma	vo	go	tiš	kas	
na	mas	su	lan	gais,	pa	na	šus	į	gy	ve	na	mą	jį.	
Šis	na	mas	bu	vo	vis	to	bu	li	na	mas	ir	pas	ku
ti	nia	me	XV	a.	de	šimt	me	ty	je	 ta	po	 to	kios	
struk	tū	ros,	 ku	ri	XVI	 šimt	me	ty	je	ma	žai	
be	ki	to.	Toks	 na	mo	 ti	pas	 per	 Pa	ma	rio	 ir	
Prū	si	jos	mies	tus	pa	sie	kė	Lie	tu	vą,	pir	miau
sia	Kau	ną.	
 Kaip	tei	gia	 is	to	ri	kai,	 tur	tin	gi	 to	me	to	
mies	tie	čiai	gy	ve	na	mų	jų	na	mų	sie	nas	ap
muš	da	vo	spal	vo	ta	ge	lum	be	ar	ba	dro	bi	niais	
sie	nų	ap	mu	ša	lais	su	įspaus	tais	ar	nu	ta	py
tais	 po	lich	ro	mi	niais	 or	na	men	tais,	 puoš
da	vo	pa	veiks	lais.	Sie	nų	ni	šo	se	įreng	da	vo	
len	ty	nas	ir	sie	ni	nes	spin	tas.	Iš	bal	dų	mi
ni	mi	suo	lai,	sta	lai,	krės	lai,	lo	vos,	skry	nios	
bei	spin	tos.	Kam	ba	rius	puo	šė	kal	to	me	ta	lo	
sie	ty	nai,	žva	ki	dės,	bui	ti	nė	bei	de	ko	ra	ty	vi
nė	ke	ra	mi	ka.

	 Ma	no	ma,	kad	grei	čiau	siai	šia	me	na	me	
1609	m.	gi	mė	pir	ma	sis	Ko	je	la	vi	čių	sū	nus	
Al	ber	tas,	 bū	si	ma	sis	 Lie	tu	vos	 is	to	ri	kas,	
Vil	niaus	uni	ver	si	te	to	pro	fe	so	rius	ir	rek	to
rius.	Svar	biau	sias	jo	vei	ka	las	–	pa	vyz	din	ga	
lo	ty	nų	kal	ba	pa	rašyta	dvie	jų	da	lių	„Lie	tu
vos	is	to	ri	ja“	–	il	gą	lai	ką	bu	vo	pa	grin	di	nė	
Lie	tu	vos	is	to	ri	jos	stu	di	ja,	ku	ria	rė	mė	si	net	
Va	ka	rų	Eu	ro	pos	is	to	ri	kai.	
	 1642	m.	bro	liai	Al	ber	tas,	Ka	zi	mie	ras	ir	
Pet	ras	Ko	je	la	vi	čiai,	jau	ta	pę	Jė	zaus	Drau	gi
jos	na	riais	ir	at	vy	kę	į	Kau	ną	steig	ti	ko	le	gi	jos,	
pa	do	va	no	jo	jai	sa	vo	pa	vel	dė	tą	na	mą.
	 1670	m.	Per	kū	no	na	me	jė	zui	tai	įren	gė	
kop	ly	čią.	Ka	dan	gi	dėl	ka	rų	 ir	 epi	de	mi	jų	
jė	zui	tų	baž	ny	čios	sta	ty	ba	už	si	tę	sė	net	iki	
1720	m.,	kop	ly	čia	bu	vu	sia	me	S.	Dul	kės	na
me	iš	bu	vo	ke	lis	de	šimt	me	čius.	Tik	1722	m.	
pa	mal	dos	iš	kil	min	gai	per	kel	tos	į	pa	šven
tin	tą	baž	ny	čią.	Bu	vęs	kop	ly	čios	pa	sta	tas	
ati	duo	tas	ko	le	gi	jai,	ja	me	įreng	tos	mo	ky	mo	
kla	sės.	XIX	 a.	 pradžio	je	 pa	sta	tas	 bu	vo	
nau	do	ja	mas	kaip	 san	dė	lis,	o	po	Pir	mo	jo	
pa	sau	li	nio	ka	ro	vėl	ati	te	ko	jė	zui	tams.	So
viet	me	čiu	na	me	įsi	kū	rė	Kau	no	vals	ty	bi	nio	
mu	zie	jaus	fi	lia	las.	 1964	m.	 pa	reng	tas	 jo	
res	tau	ra	vi	mo	pro	jek	tas,	o	1968	m.	na	mas	
baig	tas	at	sta	ty	ti.
 1991	m.	pa	sta	tas	grą	žin	tas	 jė	zui	tams.	
XV	a.	 sta	ty	tas	gy	ve	na	ma	sis	na	mas	da	bar	
–	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	pa	da	li	nys.	Tre
čia	me	jo	aukš	te	įreng	ta	bib	lio	te	ka,	skai	tyk	la	
ir	kom	piu	te	rių	kla	sė,	įkur	tas	po	eto	Ado	mo	
Mic	ke	vi	čiaus	mu	zie	jus,	dvie	jo	se	eks	po	zi
ci	jų	sa	lė	se	bei	ne	se	niai	iš	va	ly	tuo	se	rū	siuo	se	
pra	dė	tos	reng	ti	pa	ro	dos.	
	 Per	kū	no	na	me	vyks	ta	ne	tik	gim	na	zi	jos	
kul	tū	ri	niai	ren	gi	niai,	jis	at	si	ve	ria	ir	mies
to	vi	suo	me	nei.	Kau	no	jė	zui	tų	gim	na	zi	jos	
ben	druo	me	nė	sie	kia,	kad	Per	kū	no	na	mas	
bū	tų	 ak	ty	vi	 ir	 di	na	miš	ka	 ins	ti	tu	ci	ja.	Dėl	
to	 ieš	ko	me	 to	kių	 veik	los	 for	mų,	 ku	rios	
gim	na	zi	jos	moks	lei	vius	 ska	tin	tų	 pa	žin	ti	
is	to	ri	ją,	 ug	dy	tų	 jų	 is	to	ri	nę	 bei	 pi	lie	ti	nę	
sa	vi	mo	nę	ir	ža	din	tų	no	rą	puo	se	lė	ti	mies	to	
is	to	ri	nį	pa	vel	dą.	
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 2003	m.	gim	na	zi	jos	mo	ky	to	jai	ir	mo
ki	niai	suren	gė	„Ke	lio	nę	į	vi	du	ramžius“.	
Ši	te	at	ra	li	zuo	ta	eks	kur	si	ja	po	Per	kū	no	na
mą	sėk	min	gai	vy	ko	vi	są	2003	m.	va	sa	rą.	
Per	2	mė	ne	sius	pas	mus	ap	si	lan	kė	 apie	
2000	tu	ris	tų	iš	Lie	tu	vos	ir	vi	so	pa	sau	lio.	
Šį	 pro	jek	tą	 Kau	no	 jė	zui	tų	 gim	na	zi	jos	
moks	lei	viai	pri	sta	tė	mies	to	sa	vi	val	dy	bės	
ir	 ki	tų	 įstai	gų	 at	sto	vams,	 vė	liau	 su	 jais	
tarėsi,	kaip	pa	sta	tą	bū	tų	ga	li	ma	pa	nau	do	ti	
ne	tik	gim	na	zi	jos,	bet	ir	mies	to	vi	suo	me
nės	reik	mėms.	

 Esa	me	nu	ma	tę	 įsi	trauk	ti	 ir	 į	Lie	tu	vos	
jau	nų	jų	gi	dų	mo	kyk	los,	vei	kian	čios	Lie	tu	vos	
jau	ni	mo	 tu	riz	mo	cen	tre,	veik	lą.	Ten	gim
na	zi	jos	moks	lei	viai	pa	gi	lin	tų	ar	chi	tek	tū	ros,	
dai	lės	 is	to	ri	jos,	ge	og	ra	fi	jos	 ir	me	no	ži	nias,	
su	si	pa	žin	tų	su	eks	kur	si	jų	ve	di	mo	me	to	di	ka	ir	
ga	lė	tų	sa	va	ran	kiš	kai	pa	reng	ti	nau	jus	turistin
ius	marš	ru	tus.	Jei	jau	nie	siems	en	tu	zias	tams	
už	teks	jė	gų	ir	lai	ko,	ban	dy	si	me	semtis	ži	nių	

ir	Mu	zie	ji	nin	ko	mo	kyk
lo	je,	 kur	 gim	na	zis	tai	
ga	lės	su	si	pa	žin	ti	su	mu
zie	jų	stei	gi	mo	tvar	ka,	jų	
spe	ci	fi	niais	ypa	tu	mais,	
moks	li	niu	dar	bo	or	ga
ni	za	vi	mu,	 eks	po	zi	ci	jų	
ren	gi	mu	ir	t.	t. 
	 No	rė	tu	me	 pa
reng	ti	 ir	 ki	tas	 edu	ka
ci	nes	pro	gra	mas,	 į	 jas	
įtrauk	dami	mies	to	 vi
suo	me	nę,	 da	ly	vau	ti	
tarp	tau	ti	niuo	se	pro	jek
tuo	se,	 pro	pa	guo	dami	
ar	chi	tek	tū	ri	nio	pa	vel	do	
puo	se	lė	ji	mo	 tra	di	ci

jas	gim	na	zi	jo	je,	taip	pat	po	pu	lia	rin	ti	
mu	zie	ji	nin	kys	tę	ir	mo	der	nius	is	to	ri	jos	
pa	ži	ni	mo	me	to	dus	bei	bū	dus.
	 Ma	no	me,	 kad	 šia	me	pa	sta	te	 bū	tų	
tiks	lin	ga	 įsteig	ti	mu	zie	jų,	 at	sklei
džian	tį	Kau	no	 kles	tė	ji	mą	XV–XVI	
a.	 san	dū	ro	je,	 ir	 at	kur	ti	 pir	klio	 gy
ve	na	mo	jo	 na	mo	 in	ter	je	rą.	Taip	 pat	
ti	ki	mės	 pa	reng	ti	 vi	zu	a	liai	 įdo	mią,	

šiuo	lai	kiš	ką	 ir	moks	liš	kai	ne	pri	ekaiš	tin	gą	
eks	po	zi	ci	ją,	 at	spin	din	čią	 jė	zui	tų	 or	di	no,	
Jė	zui	tų	ko	le	gi	jos	bei	gim	na	zi	jos	rai	dą	Kau
ne.	Ti	ki	mės,	kad	mums	tai	pa	vyks,	nes	šiuo	
me	tu	už	mo	jus	Per	kū	no	na	me	įgy	ven	di	na
me	be	di	des	nių	fi	nan	si	nių	įdė	ji	mų.	Pa	ro	dų	
lan	ky	mas	mies	to	 sve	čiams	 ir	vi	suo	me	nei	
–	ne	mo	ka	mas,	ta	čiau	mie	lai	pri	ima	me	au
kas	mu	zie	jui	 steig	ti.	Ti	ki	mės,	 kad	mū	sų	
gim	na	zi	jos	in	dė	lis	į	tu	riz	mo	plėt	rą	Kau	ne	
pa	gy	vins	se	na	mies	čio	vei	dą.

„Kelionė	į	viduramžius“
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	 2004	m.	sau	sio	1	d.	 Jė	zaus	Drau	gi	jo	je	bu	vo	20	170	
na	rių.	Drau	gi	ja	 su	ma	žė	jo	 238	 jė	zui	tais	 –	 šis	 skai	čius	
ma	žes	nis,	 nei	 bu	vo	 tikėtasi.	Ku	ni	gų	 jė	zui	tų	yra	14	148,	
scho	las	ti	kų	(studentų)	–	3	052,	bro	lių	–	1	983,	nau	jo	kų		–	
987	(58	dau	giau	nei	per	ei	tais	me	tais).	Vi	du	ti	nis	vi	sų	jė	zui	tų	
am	žius	–	54	me	tai,	ku	ni	gų	–	61,	scho	las	ti	kų	–	26,	o	bro	lių	
–	63	me	tai.
	 Dau	giau	sia	 jė	zui	tų	 yra	Pie	tų	Azi	jos	 asis	ten	ci	jo	je	 –	 3	
986.	JAV	–	3	298	jė	zui	tai.	Ma	žiau	siai	jė	zui	tų	yra	Cen	tri	nės	
bei	Ry	tų	Eu	ro	pos	asis	ten	ci	jo	se	–	ati	tin	ka	mai	942	ir	1	176	
jė	zui	tai.
	 Iš	 pro	vin	ci	jų	 jė	zui	tų	 skai	čiu	mi	pir	mau	ja	 Ita	li	ja	 (746)	
bei	Pran	cū	zi	ja	(580).	Ma	žiau	sia	yra	Ru	mu	ni	jos	pro	vin	ci	ja,	
tu	rin	ti	22	na	rius.	Lie	tu	vos	ir	Lat	vi	jos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jo	je	
šiuo	me	tu	yra	46	jė	zui	tai,	iš	jų	–	2	vys	ku	pai.
	 Iš	vi	so	yra	78	vys	ku	pai	jė	zui	tai	(re	zi	duo	jan	tys	ir	eme	ri	tai)	
bei	9	kar	di	no	lai,	šiuo	me	tu	tu	rin	tys	tei	sę	da	ly	vau	ti	kon	kla	vo	je.

 
             

	 Š.	m.	va	sa	rio	17–23	d.	Lo	jo	lo	je	 į	kon	fe	ren	ci	ją	 su	si	rin	ko	
Eu	ro	pos	 dva	si	nių	 pra	ty	bų	 va	do	vai.	Bu	vo	 pa	kvies	ta	 po	 tris	
at	sto	vus	iš	vi	sų	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	pro	vin	ci	jų	(2	jė	zui	tus	ir	1	ne	
jė	zui	tą).	Lie	tu	vai	at	sto	va	vo	t.	Lion	gi	nas	Vir	ba	las,	t.	Vy	tau	tas	
Sa	daus	kas	bei	Gy	ve	ni	mo	ir	ti	kė	ji	mo	ins	ti	tu	to	dar	buo	to	ja	Val	da	
Ša	dze	vi	čiū	tė.	Ka	dan	gi	dva	si	nė	se	pra	ty	bo	se	da	ly	vau	ja	dau	gy	bė	
įvai	riau	sių	kul	tū	rų	žmo	nių,	tai	įpa	rei	go	ja	jų	va	do	vus	su	si	rink	ti	
ir	pa	si	da	ly	ti	pa	tir	ti	mi.	Kon	fe	ren	ci	jo	je	bu	vo	pa	žy	mė	ta,	kad	pra
ty	bos	ne	vie	nam	žmo	gui	pa	de	da	at	skleis	ti	jo	gi	liau	sią	troš	ki	mą,	
su	vok	ti	 sa	vą	ją	 ver	tę	 ir	 pri	im	ti	Die	vo	 at	lei	di	mą.	 Susitikimo	
dalyviai	svarstė,	ką	da	ry	ti,	kad	pratybos	at	neš	tų	dar	di	des	nių	
vai	sių	žmo	gui,	šian	dien	iš	gy	ve	nan	čiam	ne	tik	re	li	gi	nį,	bet	ir	
mo	ra	li	nį,	in	te	lek	tuali	nį	bei	so	cia	li	nį	po	li	ti	nį	at	si	ver	ti	mą.

	 2004	m.	sau	sio	15–19	d.	Dub	li	ne	vy	ko	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	
pa	šau	ki	mų	ug	dy	mo	de	le	ga	tų	su	si	ti	ki	mas,	ku	ria	me	Lie	tu	vos	
ir	Lat	vi	jos	pro	vin	ci	jai	at	sto	va	vo	t.	Ry	tis	Gurkš	nys.	Su	si	ti
ki	me	bu	vo	pa	brėž	ta,	kad	pa	grin	di	nis	pa	šau	ki	mų	ug	dy	to	jas	
pro	vin	ci	jo	je	yra	pro	vin	ci	jo	las	kar	tu	su	sa	vo	pa	dė	jė	ju,	ku	ris	
nuo	lat	do	mi	si,	kaip	kiek	vie	na	jė	zui	tų	ben	druo	me	nė	prie	to	
pri	si	de	da.	Ta	čiau	pro	vin	ci	jos	nau	jo	kų	skai	čius	tie	sio	giai	nuo	
pa	šau	ki	mo	ug	dy	mo	ko	ky	bės	ne	pri	klau	so.	„Mes,	jė	zui	tai,	
tu	rė	tu	me	dirb	ti	ir	gy	ven	ti	taip,	kad	tie	jau	ni	žmo	nės,	ku	rie	
sa	vo	šir	dy	je	ne	šio	ja	si	šį	slap	tą	no	rą,	ma	ty	da	mi	mus,	ga	lė	tų	
at	si	liep	ti	į	Die	vo	kvie	ti	mą	ir	gy	ven	ti	pa	gal	sa	vą	jį	pa	šau	ki
mą“,	–	pa	žy	mė	jo	su	si	ti	ki	mo	da	ly	viai.	
	 Ki	tas	pa	šau	ki	mų	ug	dy	mui	skir	tas	su	si	ti	ki	mas	vyks	2006	
m.	sau	sį	Sa	la	man	ko	je,	Is	pa	ni	jo	je.
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 Pra	ėju	sių	me	tų	pa	bai	go	je	pa	si	ro	džiu	sią	t.AntanoSaulai
čioknygą „PiktasDievasyramiręs“	di	džia	da	li	mi	su	da	ro	
po	kal	biai,	1998–2003	m.	tran	sliuo	ti	per	Ka	ta	li	kų	ra	di	jo	„Ma
žą	ją	stu	di	ją“.	Tad	da	bar	iš	ti	ki	mie	ji	„Tė	vo	An	ta	no	pa	sa	ko	ji	mų“	
klau	sy	to	jai	tu	ri	ge	rą	pro	gą	dar	kar	tą	su	grįž	ti	prie	jau	gir	dė	tų	
is	to	ri	jų	ir	su	šir	džiai	bran	giau	sio	mis	il	gė	liau	pa	si	lik	ti.
	 „‘Kas	tu	ri	au	sis,	te	klau	so’.	Kas	tu	ri	akis,	–	te	skai	to.	Kas	tu	ri	
šir	dis,	–	teiš	girs	ta	žo	dį,	ku	ris	sklen	džia	tie	siai,	kvies	da	mas		že
mė	je	ir	žmo	gu	je	ma	ty	ti	nors	tru	pu	tį	dan	gaus	ir	ti	kė	ti,	kad	Die	vo	
ko	jos	dar	pri	si	me	na	že	mės	dul	kes“,	–	įžan	gos	žo	dy	je	kvie	čia	
kny	gą	su	da	riu	si	El	vy	ra	Ku	čins	kai	tė.	Ne	vie	nas	tur	būt	jau	se	niai	
šį	kvie	ti	mą	iš	gir	do	ir	kny	gą	per	skai	tė,	o	ki	tiems,	kol	dar	yra,	
siū	lo	me	jos	ieš	ko	ti	kny	gy	nuo	se.	Iš	lei	do	lei	dyk	la	„Ai	dai“.	

	 Š.	m.	 ko	vo	 26–28	d.	Vil	niu	je	 vy	ko	Eu	ro	pos	 jė	zui	tų	 alum	nų	 (jėzuitų	
gimnazijų	absolventų)	kon	fe	de	ra	ci	jos	va	do	vų	kon	fe	ren	ci	ja.	Jė	zui	tų	alum	nų	
va	do	vai	pa	pras	tai	ren	ka	si	du	kar	tus	per	me	tus.	Lie	tu	vos	jau	nų	jų	jė	zui	tų	alum
nų	fe	de	ra	ci	ja,	vie	ni	jan	ti	Vil	niaus	ir	Kau	no	gim	na	zi	jų	alum	nus,	pra	ėju	siais	
me	tais	ta	po	ofi	cia	lia	Eu	ro	pos	jė	zui	tų	alum	nų	kon	fe	de	ra	ci	jos	na	re	ir	pa	kvie
tė	į	su	si	ti	ki	mą	Vil	niu	je.	Vi	są	sa	vait	ga	lį	alum	nai	iš	Is	pa	ni	jos,	Por	tu	ga	li	jos,	
Pran	cū	zi	jos,	Bel	gi	jos,	Di	džio	sios	Bri	ta	ni	jos,	Ita	li	jos,	Vo	kie	ti	jos,	Aust	ri	jos	ir	
kai	my	ni	nės	Len	ki	jos	da	li	jo	si	pa	tir	ti	mi	ir	de	ri	no	at	ei	ties	pla	nus.	Daug	bu	vo	
dis	ku	tuo	ja	ma	apie	Eu	ro	pos	alum	nų	vi	suo	ti	nį	su	va	žia	vi	mą,	vyk	sian	tį	2005	
m.	ru	de	nį.	Po	kon	fe	ren	ci	jos	sve	čiai	gė	rė	jo	si	Vil	niaus	se	na	mies	čiu,	Šv.	Ka
zi	mie	ro	baž	ny	čios	krip	to	je	mel	dė	si	už	so	vie	ti	nius	per	se	kio	ji	mus	iš	tvė	ru	sią	
Lie	tu	vą.	Tai	bu	vo	pir	ma	sis	ofi	cia	lus	jė	zui	tų	alum	nų	su	si	ti	ki	mas	Lie	tu	vo	je.

	 Š.	m.	ko	vo	25–29	d.	jėzuitai	iš	Lietuvos	pir	mą	kart	patarnavo	
Šve	di	jo	je	gy	ve	nan	tiems	lie	tu	viams.	Prieš	ke	le	tą	mė	ne	sių	Šve	di
jos	vys	ku	pas	An	ders	Ar	bo	re	lius,	OCD,	ap	lan	kė	Lie	tu	vo	je	dir
ban	čius	jė	zui	tus,	ieš	ko	da	mas	ku	ni	go,	ku	ris	ke	le	tą	kar	tų	per	me	tus	
ga	lė	tų	at	va	žiuo	ti	į	Šve	di	ją	ir	lie	tu	viš	kai	au	ko	ti	šv.	Mi	šias	mū	sų	
tau	tie	čiams.	Pro	vin	ci	jo	je	bu	vo	nu	tar	ta,	kad	į	Šve	di	ją	prieš	Ka	lė
das	ir	Ve	ly	kas	vyks	t.	Al	gi	man	tas	Gudaitis.	Šį	kar	tą	jis	ap	lan	kė	
Lun	do	mies	te	lį,	ku	ria	me	mo	ko	si	ne	ma	žai	stu	den	tų	iš	Lie	tu	vos.	
Ten	gy	ve	nan	tys	do	mi	niko	nai	su	tei	kė	ga	li	my	bę	šv.	Mi	šias	švęs	ti	
jų	kop	ly	čio	je.	Stu	den	tai	Juo	zas	Aba	ra	vi	čius	ir	San	dra	Mei	du	tė	
pa	ren	gė	gies	my	nė	lį	 ir	 lie	tu	vių	 stu	den	tams	 iš	 anks	to	pa	skelbė	
ži	nią	apie	bū	si	mas	Mi	šias.	Da	ly	va	vo	20	jų	ben	dra	moks	lių.
	 Ko	vo	 28	 d.,	 sek	ma	die	nį,	 šv.	Mi	šios	 bu	vo	 au	ko	ja	mos	
Sto	khol	me,	Šv.	Eu	ge	ni	jaus	pa	ra	pi	jo	je,	ku	rią	ap	tar	nau	ja	tė	vai	
jė	zui	tai.	Į	Mi	šias	su	si	rin	ko	apie	50	lie	tu	vių,	da	ly	va	vo	ir	vys	ku
pas	A.	Ar	bo	re	lius	bei	Lie	tu	vos	kon	su	lo	Šve	di	jo	je	žmo	na,	anot	
ku	rios,	šiuo	me	tu	Šve	di	jo	je	gy	ve	na	apie	2000	lie	tu	vių.	
	 No	rin	tys	ga	lė	jo	pri	im	ti	Su	si	tai	ki	ni	mo	sak	ra	men	tą.

Ið visur
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	 2003	m.	lap	kri	čio	22	d.	ry	tą	ty	liai	ir	ra	miai	Am	ži	ny	bėn	
iš	ke	lia	vo	Či	ka	gos	 jė	zui	tų	 na	muo	se	 gy	ve	nęs	 t.	Vac	lo	vas	
Gu	taus	kas.	JAV	lie	tu	vių	ben	druo	me	nė	dėl	to	pa	ty	rė	di	de	lę	
ne	tek	tį.
	 Ka	dan	gi	t.	Vac	lo	vas	bu	vo	la	bai	kuk	lus	žmo	gus,	ne	lin	kęs	
kal	bė	ti	apie	sa	vo	nu	veik	tus	dar	bus,	šian	dien	ne	vi	si	pri	si
me	na,	kad	bū	tent	dėl	jo	užsis	py	ri	mo	ir	at	kak	lu	mo	Jau	ni	mo	
cen	tras	Či	ka	go	je,	kop	ly	čia	ir	ki	ti	vie	nuo	ly	no	pa	sta	tai	ta	po	
re	a	ly	be.
	 1956	m.	 t.	V.	Gu	taus	kui	bu	vo	pa	ves	ta	 ieš	ko	ti	 rė	mė	jų	
ir	 rink	ti	 lė	šas	Cen	tro	 sta	ty	bai.	Šią	 sun	kią	 ir	ne	vi	suo	met	
ma	lo	nią	 už	duo	tį	 jis	 są	ži	nin	gai	 vyk	dė	 dau	giau	 kaip	 18	
me	tų	va	ži	nė	da	mas	po	Ame	ri	ką.	Iš	pra	džių	rin	ko	lė	šas	pir
mo	sioms	sta	ty	boms,	vė	liau	–	Cen	trui	pra	plės	ti.	Iš	vi	so	t.	
Vac	lo	vui	pa	vy	ko	su	rink	ti	dau	giau	kaip	1	mln.	do	le	rių.	Jis	
bu	vo	va	di	na	mas	„ku	ni	gu	ant	ra	tų“,	nes	per	tą	lai	ką	nuo	lat	
ke	liau	da	mas	 ir	 ieš	kodamas	me	ce	na	tų	 „su	dė	vė	jo“	 net	 18	
au	to	mo	bi	lių.	Vė	liau	ke	lių	dos	nių	au	ko	to	jų	dė	ka	įstei	gė	t.	
B.	Kriš	ta	na	vi	čiaus,	SJ,	fon	dą,	ku	rio	lė	šos,	Lie	tu	vai	at	ga	vus	
Ne	pri	klau	so	my	bę,	di	džia	da	li	mi	bu	vo	skir	tos	at	gims	tan	čiai	
jė	zui	tų	pro	vin	ci	jai.
	 T.	Vac	lo	vas	Gu	taus	kas	gi	mė	1913	m.	rug	pjū	čio	15	d.	
Di	džio	jo	je	Tra	kiš	kė	je,	An	ta	na	vo	vals	čiu	je,	Ma	ri	jam	po	lės	
ap	skri	ty	je.	1935	m.	įsto	jo	pas	jė	zui	tus.	Alo	y	zo	ins	ti	tu	te	Ga
la	ra	te,	Ita	li	jo	je,	stu	di	ja	vo	fi	lo	so	fi	ją,	1945	m.	bai	gė	te	olo	gi	jos	
stu	di	jas	Po	pie	ži	škajame	Gri	ga	liaus	 uni	ver	si	te	te	Ro	mo	je.	
Tais	pa	čiais	me	tais	bu	vo	 įšven	tin	tas	ku	ni	gu.	Nuo	šir	džiai	
dir	bo	su	jau	ni	mu	ir	stu	den	tais	po	ka	rio	Vo	kie	ti	jo	je	–	ren	gė	
re	ko	lek	ci	jas,	sten	gė	si	jau	ni	mą	su	pa	žin	din	ti	su	jė	zui	tų	veik	la.	
Taip	jam	pa	vy	ko	ras	ti	ke	le	tą	kan	di	da	tų	į	jė	zui	tus.
	 Nuo	lat	 ben	dra	dar	bia	vo	 jė	zui	tų	 žur	na	le	 „Žvaigž	dė“,	
pa	ra	šė	 kny	gą	 „Kas	 žiū	ri	 ir	 ne	ma	to“.	Vė	liau	ke	le	tą	me	tų	
Elm	hurs	te,	JAV,	bu	vo	Nu	kry	žiuo	to	jo	Jė	zaus	vie	nuo	lių	ka
pe	lio	nas.
	 Kai	lė	šų	tel	ki	mo	dar	bas	ap	ty	ko,	t.	Vac	lo	vą	daž	nai	bū
da	vo	ga	li	ma	su	tik	ti	bu	din	tį	Jau	ni	mo	cen	tre.
	 Pas	ku	ti	niai	siais	me	tais	sun	kiai	sir	go,	bu	vo	iš	da	lies	pa	ra
ly	žiuo	tas,	tad	rei	ka	lin	gas	nuo	la	ti	nės	glo	bos.	Ta	čiau	ir	sun	kią	
li	gą	jis	pa	kė	lė	la	bai	kan	triai.	Pen	ke	rius	me	tus	jį	pri	žiū	rė	jęs	
slau	gy	to	jas	ste	bė	jo	si	gied	ra	t.	Vac	lo	vo	nuo	tai	ka	ir	ypa	tin	gu	
rū	pi	ni	mu	si	ki	tais.	Jo	kam	ba	rio	sie	nos	bu	vo	nu	ka	bin	tos	vi	sų	
Cen	trui	au	ko	ju	sių	ge	ra	da	rių,	ku	rie	jam	bu	vo	la	bai	bran	gūs,	
nuo	trau	ko	mis.	Jis	pa	sa	ko	da	vo	apie	juos	sa	vo	lan	ky	to	jams	
ir	be	pa	lio	vos	už	vi	sus	mels	da	vo	si.
	 Pra	ėju	sią	va	sa	rą	vie	nuo	ly	no	so	de	ly	je	 t.	V.	Gu	taus	kas	
at	šven	tė	sa	vo	90me	tį	–	il	go	ir	gra	žaus	gy	ve	ni	mo,	skir	to	

VAc lo VAs Gu TAus kAs, sJ

In memoriam 
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Nusiðypsokime 

Regula
Kar	tą	jė	zui	tas	su	pran	ciš	ko	nu	pri	ėjo	upę.	Tvar	kin	gai	ap
si	ren	gęs	jė	zui	tas	ir	sa	ko	pran	ciš	ko	nui:
–	Jū	sų	re	gu	loj	pa	ra	šy	ta,	kad	tu	rit	vi	sus	my	lė	ti	 ir	 jiems	
pa	dė	ti.	Tai	imk	ir	per	nešk	ma	ne	per	upę.
Pran	ciš	ko	nas	su	ti	ko.	Pa	ė	mė	jė	zui	tą	ant	ran	kų,	nu	bri	do	iki	
upės	vi	du	rio,	van	dens	jau	iki	juos	mens,	ir	klau	sia	jė	zui	to:
–	Klau	syk,	ar	tu	ri	pi	ni	gų?
Jė	zui	tas	sa	ko:
–	Tu	riu	tru	pu	tė	lį.
O	pran	ciško	nas:
–	Oi,	at	leisk,	man	re	gu	la	draudžia	nešio	tis	pi	ni	gus…	

Nėramanęs
Vie	nas	 te	olo	gas	gu	lė	jo	vi	są	nak	tį	
ir	mąs	tė:
–	Die	ve,	ar	tu	esi,	ar	ta	vęs	nė	ra?..	
Die	ve,	ar	tu	esi,	ar	ta	vęs	nė	ra?..
Pa	ry	čiais	stai	ga	iš	girs	ta	su	sier	zi	nu	sį	
bal	są:
–	Nė	ra	ma	nęs,	nė	ra.	Ir	ne	truk	dyk	
man	mie	go	ti!

Nepasiginčysi...
–	Tuk		tuk…
–	Kas	ten?
–	Tai	aš	–	mir	tis.
–	Na	ir	kas?
–	Na	ir	vis	kas…

Klausimas
Vie	nas	žmo	ge	lis	pri	ėjo	
prie	jė	zui	to	ir	klau	sia:
–	Ko	dėl	 jė	zui	tai	 daž
nai	 į	 klau	si	mą	 at	sa	ko	
klau	si	mu?
–	O	kas	tau	taip	sa	kė?

Turitįrodymų?!
Dai	li	nin	ko	pa	pra	šė	nu	pieš	ti	an	ge	lą.	
Šis	nu	pie	šė,	bet	kas	tik	žiū	ri	pie	ši
nį,	ste	bi	si:
–	Kur	tu	ma	tei	an	ge	lą…	su	ba	tais?
–	O	kur	jūs	ma	tėt	be	ba	tų?

UžkąDievąšlovinat?
Ei	na	biblistas	ir	gir	di	–	cha	riz	ma	tai	šlo	vi	na	
Die	vą.	Už	ei	na	pas	juos	ir	klau	sia:	
–	Už	ką	Die	vą	šlo	vi	nat?
Tie	at	sa	ko:
–	Mes	šlo	vi	nam	Die	vą	už	di	de	lį	 ste	buk	lą,	
ku	rį	jis	anuo	met	pa	da	rė	vi	są	žy	dų	tau	tą	per
ves	da	mas	per	jū	rą.	
–	Tai	la	bai	paprasta,	–	aiškina	biblistas.	–	Jū
ra	tuo	me	tu	bu	vo	vi	siš	kai	nu	se	ku	si,	van	dens	
–	tik	iki	ke	lių.	Tad	vi	si	ne	sun	kiai	ją	per	ėjo	ir	
ėmė	skelb	ti,	kad	įvyko	ste	buk	las…	
Nu	si	mi	nė	cha	riz	ma	tai...	Biblistas	iš	ei	na,	bet	
gir	di,	kad	vėl	pra	si	de	da	šlo	vi	ni	mas.	Su	grįž	ta	
ir	klau	sia:
–	Už	ką	da	bar	šlo	vi	nat	Die	vą?!
Tie	at	sa	ko:
–	Už	tai,	kad	jis	to	kio	je	ne	gi	lio	je	jū	ro	je	pa
skan	di	no	vi	są	egip	tie	čių	ka	riuo	me	nę…

Iš	Vilniaus	jėzuitų	gimnazijos	moksleivių	
surinktų	anekdotų
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